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  )م 2014 نونرب 25( هـ 1436 صفرمن  2 ثال7ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئLس اKلسل اJٔولاخلليفة  ،فوزي بنعاللمحمد الس?يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان وعرشون دقOقة، ابتداءا من الساSة الرابعة واRقOقة  :التوقOتالتوقOتالتوقOتالتوقOت

  .اخلامسة والثالثني بعد الزوال
  .قشة اJٔس?ئ^ الشفهيةم\ا ::::]دول اJٔعامل]دول اJٔعامل]دول اJٔعامل]دول اJٔعامل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

    ::::رئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسة    ،،،،املس�شار الس?يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس?يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس?يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس?يد محمد فوزي بنعالل
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اRس?تور، ووفقا ملقkضيات النظام  100معال بgٔحاكم الفصل 

Kلس املس�شار�ن، خيصص اK يلoاRس?ئ^ السادة اJٔ لس هذه اجللسة
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Sلهيا

قyل الرشوع يف تناول اJٔس?ئ^ الشفهية املدر]ة يف ]دول اJٔعامل، 
ٔ�دعو اKلس املوقر لتالوة الفاحتة �رحام Sىل حضا| الفOضا}ت اoJٔرية، 
سائلني هللا عز و]ل ٔ�ن يتغمدمه بواسع رمحته و�رزق ٔ�هلهم الصرب 

  .لوان وٕا} � وٕا} ٕاليه راجعونوالس
  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا

الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين ،بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
الرحيمِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ 

ذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم والَ الْمستَقيم صراطَ الَّ

ا  .منيآ .الضَّالِّينمع زّةالْع بر كبر انحبس فُونصيالَمسو  لَىع

دمالْحو ينلسرالْم ينالَمالْع بر للّه.  

  :الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
طالع اKلس Sىل ما ]د من واJٓن ٔ�عطي اللكمة �لس?يد اJٔمني الٕ 
  .مراسالت وٕاSال}ت، تفضل الس?يد اJٔمني

        ::::املس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلساملس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلساملس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلساملس�شار الس?يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلس
  .شكرا الس?يد الرئLس

يف البداية، Rينا اس?تدراك Sىل ]دول اJٔعامل خبصوص ]لسة 
، حOث عوض السؤال 2014نونرب  25اJٔس?ئ^ الشفهية ليوم الثال7ء 

د الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناSة والت¡ارة و س��ر املو]ه ٕاىل الس?ي
و قkصاد الرمقي امللكف ¦ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ¤ري املنظم 
حول دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ¨سؤال مو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر 

التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك حول فاجعة الفOضا}ت اليت شهدهتا بعض 
  .وب الرشيقم\اطق اجلن

 2020كام عوض السؤال املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر الس?يا³ة حول رؤية 
�لس?يا³ة ¦لسؤال املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك 

  .حول ارتفاع حصي^ الفOضا}ت اoJٔرية
وتوصلت رئاسة اKلس مبراس^ من الس?يد الوز�ر امللكف ¦لعالقات 

لها اKلس طلب الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون مع الربملان، خيرب من oال
 ج¸عية بتقدمي السؤال الفريد املو]ه لوزارته يف بداية اجللسة، وكذ¶ 
طلب الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك ٕ¦دراج اJٔس?ئ^ املو¹ة 

  .لوزارته يف �ٓخر اجللسة، نظرا الرتباطهام ¦لزتامات حكومOة طارئة
الشفهية والكkابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن  و¦ل½س?بة لٔ¼س?ئ^
  :نونرب 25ٕاىل ¤اية يوم الثال7ء 

  سؤ ؛ S :26دد اJٔس?ئ^ الشفهية -

  ٔ�س?ئ^؛ S :6دد اJٔس?ئ^ الكkابية -

 . جوا¦ن: Sدد اJٔجوبة الكkابية -
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .شكرا الس?يد اJٔمني

ئ^ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هذه اJٓن، Àرشع يف معاجلة اJٔس? 
: ٔ�س?ئ^ مهنا �ٓنية مو¹ة للك من قطاSات 6سؤ ،  21اجللسة، وSددها 

سؤ  Sاد|  15العدل، الصÃة، االتصال، الثقافة، التجهزي والنقل، و
الصÃة، الثقافة، التعمري، الرتبية الوطنية، التجهزي : موزSة Sىل قطاSات

ة، الس?يا³ة، اJٔرسة، ال�شغيل، الشؤون العامة، والنقل، الش?باب والر|ض
  .الوزارة امللكفة ¦لنقل

ٕاذن، Àس?هتل ]دول ٔ�عامل هذه اجللسة ¦لسؤال املو]ه ٕاىل الس?يد 
وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج¸عية حول ٔ�س?باب Sدم التدoل احلكويم 

رمغ اس?مترار Êزيف  1963من ظهري التعاضد لس?نة  26لتطبيق الفصل 
 .  وتبديد ٔ�موال املنخرطنيسوء التدبري

اللكمة ³Jٔد السادة املس�شار�ن من مجموSة  حتاد الوطين �لشغل 
  .¦ملغرب لÑسط السؤال، تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد محمد رماشاملس�شار الس?يد محمد رماشاملس�شار الس?يد محمد رماشاملس�شار الس?يد محمد رماش
  .¨سم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئLس،
  الس?يد الوز�ر،

¦تت �زمك اJٔنوف، سؤال Öرر} طر³ه نظرا Jٔمهيته ونظرا لراحئته اليت 
. وما بني السؤال والسؤال �رقد مصتمك الرهيب حىت ال نقول ٔ�كرث
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فالتعاضدية العامة ملوظفي إالدارة العمومOة تعرف خروقات ¦مجل^، هتدد 
ٔ�لف ومليون مس?تفOد من ذوي احلقوق ومهنم املصابون  350مصاحل 

  .¦Jٔمراض املزم\ة واخلطرية
  الس?يد الوز�ر، 
قات مع انعقاد ما مسي جبمع Sام احلس?مية هناية ٔ�كتو�ر وÞس?متر اخلرو

املنرصم، وما عرفه من ٕاÊزال لعنارص ال Sالقة لها ¦لتعاضدية، }هيك عن 
هتريب ا�لقاءات oارج الر¦ط، اكن يف ٔ�اكد�ر واحلس?مية، مع إالرساف 
الفاحش واملتفحش يف جحز الف\ادق وتعويضات التنقل، مفىت س?تطبقون 

  ظم �لتعاضدية؟ املن 26الفصل 
خصوصا ؤ�ن وزارة املالية س?بق ؤ�ن راسلت رئLس التعاضدية وطعنت 

، لقد راسلمك ٔ�مني املال اìي رفض التوقOع Sىل 2011يف مرشوعيته م\ذ 
التقر�ر املايل قصد  فÃkاص �لكشف عن املزيد من خروقات س½يت 

، مع ، لكن ال حOاة ملن تنادي2014وحنن Sىل عتبة هناية  2013و 2012
  .ٔ�ظهر العجب الع¡اب 2011العمل ٔ�ن تقر�ر مف�ش?ية املالية لــ 

نؤكد هنا لLس رقابة املال، ما اكي½ش هناك رقابة مال املنخرطني، فاملال 
ٔ�صبح مس�yاح ٔ�مام ٔ�عينمك، واJٓن ðس?متر الفساد، وهتيgٔ انقال¦ت داoل 

 . التعاضدية وٕازاò عنارص املامنعة الرشيفة
طروا مسامعنا بgٔن مدونة التعاضد س?تعاجل الوضع ال Êريد م\مك ٔ�ن مت

الراهن، ال نفهم داoل  حتاد الوطين �لشغل ¦ملغرب مكركزية نقابية 
  .ومكس�شار�ن ¦لغرفة الثانية، ال نفهم مصتمك وجعزمك ولغة ترب�را�مك ¤ري املربرة

: ما يه التدابري اليت س�økذوهنا ٕ¦رادة وصدق ومسؤولية وفق مهنج
  ؟"لفساد واجب وطينحماربة ا"

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 . شكرا

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس?يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج¸عيةالس?يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج¸عيةالس?يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج¸عيةالس?يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج¸عية
  .شكرا الس?يد الرئLس احملرتم

  الس?يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ار احملرتم واKموSة د|ل  حتاد ابغيت ¦لطبع Àشكر الس?يد املس�ش

الوطين �لشغل ¦ملغرب Sىل طرûم هذا السؤال، ولLس اJٔمر كام ورد Sىل 
لساÊمك رمبا املرة الثانية ٔ�و املرة الثالثة ٕان مل ختين اìاÖرة ؤ�نمت تطرحون نفس 

  .السؤال
من مدونة الشغل، طبق\اه يف Sدد  26طبعا تطالبوننا بتطبيق الفصل 

س?بات يف املايض، Sىل اJٔقل مرتني ملا تبني Sىل ٔ�ن هناك من املنا
اخkالالت واحضة، وتعلمون ٔ�ن التعاضد|ت، وزارة ال�شغيل والشؤون 
 ج¸عية لLست يه الوحOدة وصية Sلهيا، هناك وزارتني وصيتني Sىل 

التعاضد|ت، هناك وزارة ال�شغيل والشؤون  ج¸عية وهناك وزارة 
  .املالية

الس?يد املس�شار احملرتم، ا�يل ك�شري لو، التقر�ر اoJٔري د|ل  التقر�ر،
، تيعاجل اخkالالت ما قyل 2011املف�ش?ية د|ل املالية ا�يل Öينحرص يف 

، ٔ�} ال ميك\ين ٔ�ن ٔ�هتم ³�ٔدا ¨سوء التدبري 2014و 2011، راه واحض 2011
ٕاىل ما اكÀش عندي جحج مضبوطة، ما ميك\لLش، يعين كنÃرتم الهيئات 

ملؤسسات د|ل اRوò، لك وا³د Öيد�ر oدمkو، ¦ش ما يباÀش بgٔنين وا
كندافع Sىل فالن وال فرتالن، اح\ا هنا ال³رتام ؤ�} ٔ�تفق معمك ال³رتام 

  .مقkضيات دوò القانون، وال ³�ٔد ميكن � ٔ�ن �كون فوق القانون
كام تقولون، والوزارة ا�تصة يه وزارة املالية .. ٕاذا ما تبني ٔ�ن هناك

Sلهيا ٔ�ن تقوم ¦لفحص و¦لتدقOق، ٕاذا تبني ٔ�ن هناك ما ðس?تجيب اس?تعامل 
ٔ�ن  - حسب Sلمي-، ف\حن لن نرتدد يف ذ¶، ٔ�ما ٔ�ن يعاب 26الفصل 

يعاب Sىل م\ظمة وال Sىل حزب س?يايس وال �ٓش هذا بعقد مؤمترها ومجعها 
ما العام يف احلس?مية وال يف ٔ�اكد�ر بدل الر¦ط، فgٔظن ٔ�ن القانون اJٔسايس 

وٕاال امجليع لكيش جيمتع يف .. Öيلزمش يش وا³د ¦ش يد�ر  ج¸ع د|لو يف
الر¦ط، ما جيمتع حىت يش وا³د ال يف احلس?مية وال يف الناظور وال يف 

  .زغنغن وال يف شLشاوة وال يف تنغري
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 . شكرا الس?يد الوز�ر

  .هناك تعقOب؟ تفضل الس?يد املس�شار

        ::::ار الس?يد عبد هللا عطاشار الس?يد عبد هللا عطاشار الس?يد عبد هللا عطاشار الس?يد عبد هللا عطاشاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .¨سم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الوز�ر، 
اح\ا ملا طرح\ا هاذ السؤال، ما طرح\اهش لشخص وز�ر ال�شغيل، 
حنن حنرتمه ونقدره، ولكن احلكومة �لك، Jٔن هاذ القطاع فعال تkLابعو 
وزارة املالية ووزارة ال�شغيل، واح\ا ما ت½هتمو حىت يش وا³د، ولكن نقول 

 ٔgدة راسلهتا بS الالت، وهناك رسائلkن فاحت راحئة يعين الفساد و خ
بعض النقا¦ت، مهنا نقابة  حتاد الوطين �لشغل ¦ملغرب وبعض ٔ�عضاء 

، ابغينامك حتيلوه Sىل القضاء 2011د|ل التعاضدية نفسها، واك�ن تقر�ر د|ل 
Lسها مkابع كام متت ٕا³اò تعاضدية التعلمي، تعاضدية التعلمي مkابعة ورئ 

والرئLس السابق د|ل التعاضدية العامة مkابع، ونفس  خkالالت اليت قام 
  .هبا الرئLس السابق يقوم هبا الرئLس احلايل

Jٔن هذي ٔ�موال ... ì¶، حنن نطالب فقط بتفعيل قوانني وبتفعيل
د|ل م\ظمة، ٔ�موال د|ل املوظفني، ال ميكن ٔ�ن �كون ريعا نقابيا، وال حيق 

ون من طرف نقابيني، | �لحرسة، نقابيني يgٔلكون ٔ�موال املنخرطني ٔ�ن �ك
  .ؤ�موال الشعب
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        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 . شكرا

  .تفضل الس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج¸عيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج¸عيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج¸عيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج¸عية
  الس?يد املس�شار احملرتم،

يف ا�لجنة والزتمت ٔ�ننا اح\ا بصدد م\اقشة مدونة التعاضد اجلديدة، 
مجيع وا³د المكشة د|ل اJٔوراق د|ل لك التقار�ر د|ل و]د} لمك 

املف�ش?يات املالية ا�يل مرت Sىل هاذ، وجنيب لمك ملخص، اح\ا ¤ادي 
نعملو ما ٔ�مكن ٔ�ن الفساد ي½yغي ٔ�ن حيارب، ولكن ٔ�ن حيارب اع¸دا Sىل 
القانون، مايش اع¸د Sىل ق\اSات خشصية، وكنقولها ¶ وكنÃرتم املوقف 

  .د|¶

        ::::يد رئLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLس اجللسةالس? الس? الس? الس? 
شكرا الس?يد الوز�ر، وÀشكر الس?يد الوز�ر Sىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ون½kقل ٕاىل السؤال اJٓين املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر العدل واحلر|ت حول 
رضورة تÑس?يط املساطر إالدارية لتوس?يع  س?تفادة من صندوق التاكفل 

 . العائيل
من الفريق  س?تقاليل، تفضل الس?يد اللكمة ³Jٔد السادة املس�شار�ن 

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد املصطفاملس�شار الس?يد املصطفاملس�شار الس?يد املصطفاملس�شار الس?يد املصطفىىىى القامسي القامسي القامسي القامسي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  اJٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس?يد الوز�ر،
لتوطيد ال¸سك  ج¸عي وضامن اس?مترار اخللية اJٔرسية، مت ٕا³داث 

، لكن يبدو 2010حلكومة السابقة س?نة صندوق �لتاكفل العائيل يف عهد ا
ٔ�نه ³ان الوقت بعد ٔ�ربع س?نوات من التجربة �لتفكري يف مراجعة املساطر 
إالدارية والعمل Sىل تÑس?يطها لفkح اKال Jٔكرب Sدد ممكن من ا�Jٔات 

  .املطلقات املعوزات واJٔطفال املس?تحقني �لنفقة بعد فسخ الزواج
  : ìا، Àسائلمك، الس?يد الوز�ر

  ا يه حصي^ صندوق التاكفل  ج¸عي oالل هذه املر³^؟م
وما يه التدابري املزمع اختاذها لتوس?يع قاSدة  س?تفادة من هذا 

  الصندوق لLشمل ٔ�كرب Sدد ممكن من ا�Jٔات املطلقات ؤ�طفالهن؟

  :الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 . شكرا الس?يد املس�شار

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::طفطفطفطفىىىى الرمOد، وز�ر العدل واحلر|ت الرمOد، وز�ر العدل واحلر|ت الرمOد، وز�ر العدل واحلر|ت الرمOد، وز�ر العدل واحلر|تالس?يد املصالس?يد املصالس?يد املصالس?يد املص
  .شكرا الس?يد الرئLس

  حرضات الس?يدات املس�شارات،
  حرضات السادة املس�شار�ن،

الشق اJٔول يتعلق حبصي^ : سؤال الس?يد املس�شار ينقسم ٕاىل شقني
صندوق التاكفل العائيل ولLس  ج¸عي، ٔ�ما الشق الثاين فOتعلق ¦لتدابري 

سعة قاSدة  س?تفادة من هذا الصندوق لLشمل ٔ�كرب اليت ي½yغي اختاذها لتو 
  .Sدد ممكن من ا�Jٔات

ٔ�فOدمك بgٔنه، وخبصوص احلصي^، اJٓن حوايل ثالث س?نوات من التفعيل 
ع س?نوات، احلصي^ لLست يه ما بلقانون صندوق التاكفل العائيل ولLس ٔ�ر 

هذا كنا مجيعا، حكومة و�رملا}، Êرجو وÊمتىن ذ¶ ٔ�ن التفعيل العميل ل 
، مبعىن س?ن�ني 2014، ٕاىل ¤اية فاحت نونرب 2012القانون بدٔ� تقريبا مارس 

ملف، املبالغ  4622وÞسعة ٔ�شهر، تبني ٔ�ن صندوق إاليداع والتدبري Sاجل 
درمه، هذا يعين ٔ�نه عند} وا³د املس?توى  38.830.000اليت رصفت يه 

|ل س?نة د|ل التفعيل ا�يل هو حمدود ]دا، Jٔن قانون املالية سواء د
مليون درمه، يف  Ö160يخصص  2015وحىت  2014ٔ�و  2013ٔ�و  2012

  .مليون درمه 38ه عند} الّ ³ني اح\ا س?ن�ني وÞسعة ٔ�شهر |
اش?تغلنا Sىل هذا املوضوع واÊهتينا ٕاىل ٔ�نه ي½yغي معاجلته من جوانب 
خمتلفة، ما يش فقط املساطر بل منش?يو �لجوهر، واجلوهر ¦ل½س?بة ٕالينا 

فOه هو ٔ�ن نعمتد لLس فقط اJٔم املعوزة املطلقة، بل ي½yغي ٔ�ن وما نفكر 
ðشمل الصندوق ³ا]ات و³االت اJٔم املعوزة املهم^ ولLس فقط ٔ�بناء 

  .املطلقة املعوزة، بل ٔ�بناء املرٔ�ة اليت �كون ٔ�يضا معوزة و�م^
7نيا،  س?تفادة خصها Þشمل مايش فقط من $رخي تقدمي طلب ٕاىل 

دما يمت  مkناع، ي½yغي ٔ�ن ðشمل املبالغ احملكوم هبا، رئLس احملمكة بع
و¦لطبع ٕاذا حتدثمت عن بعض إالجراءات املسطرية اليت ي½yغي يعين 
تÑس?يطها اك�ن بعضها، ولكن هذا هو اجلوهر وا�يل ¤ادي ¦لفعل خيلينا ٔ�مام 

  .صندوق يقوم مبهمة اج¸عية ؤ�ساس?ية
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا
  .¶ الس?يد املس�شار، تفضل الس?يد اJٔنصاري اللكمة

        ::::املس�شار الس?يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اJٔنصاري
  .شكرا

  الس?يد الرئLس، 
  السادة الوزراء، 
  الزمO^ والزمالء،

ٕاذن ت½شكرو الس?يد وز�ر العدل ا�يل اعطا}، ومن oالل هذه القyة، 
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�لرٔ�ي العام الوطين نبذة عن هاذ صندوق التاكفل العائيل، اìي حيمل يف 
ظر} إالمس من الناحOة الشلكية وال يتطرق ٕاىل ما ي½yغي ٔ�ن يتطرق ٕاليه ن

  .يف العمق
كنا Êمتىن ¦ٕالضافة ٕاىل ٕاسعاف املطلقات، كذ¶ ٔ�ن يتطرق ¦عتبار ٔ�نه 
حيمل يف امسه التاكفل العائيل اJٔبناء املهملني، وكذ¶ ال½ساء املعوزات ¤ري 

يدoل لكه حتت طائ^  املطلقات، كذ¶ الوا�Rن املعوز�ن، Jٔن هذا
  .العائ^

و¦ٕالضافة ٕاىل ذ¶ ٔ�ن تتغلب احلكومة، اليت اSرتف الس?يد الوز�ر 
اJٓن مبÃدودية تطبيق هذا القانون اìي }ضل امجليع، وoاصة املنظامت 
ال½سائية احلقوقOة، من ٔ�]ل تفعيل وٕاخرا]ه ٕاىل الوجود، وكنا قد اخنرطنا 

التعديل اìي عرف Sدة  يف ذ¶ الوقت كفرق من ٔ�]ل تقدمي هذا
مليون اJٓن ا�يل يه فOه،  160نقاشات داoل الربملان ليعرف النور، اJٓن 

ٔ�وال شهادة : مل يرصف فOه ٕاال ٔ�قل من الثلث، ٕاذن هذا ن�O¡ة �لعوائق
الضعف ¦ل½س?بة لٔ¼رم^ ٔ�و املس?تفOدة من ذ¶ التعويض، تتلقى وا³د 

ة تنفOذها، ¦ٕالضافة ٕاىل Sدة العدد من املشالك، اJٔحاكم اليت تصدر وطريق
  .مسائل ٔ�خرى ال ت�سع اجللسة اليوم ملناقش?هتا

وÊمتىن ٔ�ن نعود ٕاىل ذ¶ oالل تقدمي املزيانية الفرعية لوزار�مك من ٔ�]ل 
ٔ�ن نتلمس مجيعا احللول من ٔ�]ل ٕاعطاء املدلول احلقOقي لهذا الصندوق 

احئ معينة من د|ل التاكفل العائيل، اìي يلعب دورا Öبريا يف ٕاسعاد رش 
  .هذا اKمتع

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
شكرا الس?يد املس�شار، وÀشكر الس?يد الوز�ر Sىل مسامهته القمية يف 

 .هذه اجللسة
ون½kقل ٕاىل اJٔس?ئ^ املو¹ة ٕاىل الس?يد وز�ر الصÃة، والسؤال اJٓين 
. اJٔول حول Þسهيل الولوج ٕاىل اخلدمات الطبية لساكنة اجلنوب الرشيق

  .فريق  س?تقاليل، تفضل اليس ا�لبارال

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،

سgٔقف هنا عند الطلب امللح، ؤ�ظن ٔ�نين o�ٔاطب طبLب، وز�ر 
الصÃة، فالوضعية الصحية ¦ملنطقة اجلنوبية الرشقOة تؤسف، وال تعرب عن 

  .دى تقدم\ا حنن املغاربة يف جمال الصÃةم
اليوم، الس?يد الوز�ر، نقول ؤ�تذÖر املرحوم احلسن الثاين طيب هللا 
*راه، عندما قال يف ٕا³دى خطبه، وقالها وعندي النص ¦�لغة الفرÀس?ية 
اìي يؤكد Sىل ٔ�ن تقدم اRول ال يقاس مبا Rهيا من معادن وم\امج، بقدر ما 

  .صÃة، من قواSد الصÃةما Rهيا من سواSد ال
اليوم، الس?يد الوز�ر، عندما نالحظ ما حيدث يف م\طقة السفاالت، 
ٔ�نيف، الطاوس، الريصاين، ومنش?يو حىت لفكOك، بوعرفة، جرادة، 
$ور�رت، لكها، ٕاما ٔ�ن جند مس?توصف دون ٔ�طر طبية، ٕاما ٔ�ن جند اJٔطر 

ة تعاين الطبية بدون معدات، وهذا oلل ٔ�صبحنا ٔ�و ٔ�صبحت هذه املنطق
  .وتنئ من وطgٔته

مفاذا فعلت اJٓن وزار�مك، الس?يد الوز�ر احملرتم، وحنن نناقش املزيانية، 
فهل من تدابري، هل من تدابري ٕالنقاذ هذه املناطق Sىل اعتبار ٔ�هنا م\طقة 

  ³دودية ٔ�وال، وSىل اعتبار ٔ�ن الهشاشة تقkلها وتنخر ٔ�جسا�ا؟
اطق من حOث اJٔطر الطبية فالر]اء العناية الكyرية ]دا هبذه املن

  . واملعدات واملس?توصفات
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا، الس?يد الوز�ر، لٕال]ابة عن السؤال

        ::::الس?يد احلسني الوردي، وز�ر الصÃةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الصÃةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الصÃةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الصÃة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

 Öيف كتعرفوا، ودامئا كنت ٔ�قول و�Öٔررها، ف/ خيص النقص احلاد يف
تقدمي اخلدمات الصحية، يه موجودة Sىل الصعيد الوطين، يه لLست 
موجودة فقط يف هذه اجلهة، تنعرتفو هبا واليين مايش ¤ري تنعرتفو، تنÃاولو 

  .حنلو هاذ املعض^
ودامئا، الس?يد املس�شار احملرتم، تنقول ¶، احللول، ابغينا وال Öرهنا، 

اك�ن حىت يش دوò يف العامل نبدا مين ٔ�} �كون تدرجيية، ما ميك½ش، ما 
]ات وصبحت يوم االثنني وال وا³د Sام وال ست س?نني وال عرش س?نني 

  .و³الت مجيع املشالك
  احللول، قلت �ٓش دارت احلكومة؟

ٔ�وال، احللول خصها �كون ]ذرية، خص �كون رؤية، �كون 
ٕاسرتاتيجية Sىل املدى البعيد، كتعرف انت، الس?يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن 

، وهو قانون �م ]دا، ا�يل �هيم 34.09ومة السابقة خرجت القانون احلك
احلكومة احلالية، هذي ٔ�سابيع قلي^ ]دا . العال]ات وتطو�رها وتوزيعها

خرجت ٕاىل ٔ�رض الوجود املرسوم التطبيقي �لخريطة الصحية، وتوزيع 
العال]ات ¦ش �كون التوزيع العادل، التوزيع اJٔم1ل �لعال]ات واخلدمات 

صحية ف/ خيص الب½Oات الصحية، ف/ خيص املوارد الÑرشية، وف/ خيص ال 
  .التجهزيات البيوطبية، هذا وا³د

النقطة الثانية، ا�يل �هتم القطاع اخلاص، Jٔن | لٔ¼سف ت½yغيو حنلو 
هذا  املشلك د|ل قطاع الصÃة Sىل الصعيد الوطين ¤ري ¦لقطاع العمويم،

òل املشلك هباذ الطريقة هذي ال ميكن، ما اك�ن حىت يش دوÃغت.  
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، ا�يل ٕان شاء 131.13فالبار³ة، صادق Sىل القانون، مرشوع القانون 
هللا غيجيمك، ا�يل �هيم �نة مزاوò الطب، وفOه مواد �مة ]دا ا�يل تتلزم 
القطاع اخلاص ٔ�نه ي�yع اخلريطة الصحية، وزد} فOه مواد وÊمتناو حىت ان¸ 

ع، ٔ�نه غنلزمو ونعرفو هاذ املصÃات فني يتحطوا، Ê�ٔمك تغنيو هاذ املرشو
ونعطيومه حتفزيات، وÞشجيعات ¦ش نو¹ومه لهاذ املرافق، هاذو ٔ�} تyLانوا 

  .يل جوج د|ل النقط �مة و�مة ]دا
واليين ما ¤ادðشاي نقولو لهاذ املناطق وÞس?ناو حىت خيرج هاذ اليش 

صاين اoذينا قرار ٕاىل ٔ�رض الوجود، مفثال قلت الريصاين م1ال، الري
وابديناه، ٔ�نه غيكون مس�شفى حميل يف مدينة الريصاين، اoذينا قرار o�ٔريا 

ٕاخل، م1ال ٕاىل اoذينا تنغري من ... راه غيكون بناء يعين مركز تصفOة اRم
هاذ اجلهات هذي ٔ�نه اك�ن مس�شفى د|ل قلعة مكونة ا�يل غيÃل اJٔبواب 

  . 2015د|لو وغيمت ال�شغيل د|لو ابتداء من 
فاك�ن ٕاجراءات Sىل ٔ�رض الواقع بعد الس?نوات املقS ^yىل ٕان شاء هللا 
¦ش منش?يو ٕاىل احلل الوحOد يه التغطية الصحية الشام^ مجليع املواطنات 
واملواطنني بناء Sىل خريطة حصية ا�يل تتلزم هاذ الناس لكهم يتوزعوا 

  . بطريقة Sادò وبطريقة ٔ�م1ل Sىل الصعيد الوطين
  .الس?يد املس�شارشكرا 

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد املس�شار، اليس اJٔنصاري

        ::::املس�شار الس?يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اJٔنصاري
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر،
من ðس?متع ٕاليمك يتÑني 4ٔن وزارة الصÃة انطلقت مع هذه احلكومة، 

لشطر املتبقى من ولLست هناك �راكامت وٕاجنازات قyلية، وج5مت لتمتمي ا
إالصال³ات والتجهزيات اJٔساس?ية، هنا املغرب �رتقب اJٓن ٔ�و من املرتقب 
ٔ�ن �كون هناك ¹ات ورمبا ¹ات ]ديدة انطالقا من املرشوع اìي وزع 
اJٓن Sىل اJٔحزاب الس?ياس?ية، والبد يف نظر} احلكومة ٔ�ن �كون لها 

  .اف اجلهات�ر}مج اس�yايق لتوزيع املوارد الÑرشية ولكذ¶ ٕانص
واJٓن يف املغرب الرشيق، وحتديدا م1ال يف ٕاقلمي الراش?يدية يبعد Sىل 

لكم، و¦لتايل ما ميك\اش جنيو اJٓن ونبداو  450ٔ�قرب مس�شفى ]امعي بـ 
نتلكمو Sىل ٔ�نه ٔ�مام\ا ٕاÖراهات، اح\ا نعرف إالÖراهات اليت �رÖت من طرف 

  ...احلكومات السابقة وإالجنازات اليت �رÖت من
\ا ا�يل تنطلبو م\مك هو إالنصاف و�اك6 الفرص والتعادلية ف/ بني اح 

توزيع ما هو مkاح لمك يف جمال املوارد الÑرشية واJٔدوية واملروحOة اليت مل 
  ...حتط ٔ�بدا يف ت7 اJٔقالمي لنقل بعض املصابني

  

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . ٔ�رجوك الس?يد املس�شار، اÊهت8ى الوقت

Sاللكمة لفريق التجمع . ه الس?ياسة الصحية ¦ملغربالسؤال الثاين موضو
  .الوطين لٔ¼حرار، تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساكك
  الس?يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس?يدات املس�شارات،

  الس?يد الوز�ر،
الصÃة  يف ٕاطار الس?ياسة الصحية اليت ت�yعها احلكومة لتحقOق مyد�ٔ 

ٔ��ن وصلمت : �لجميع اìي ]اء يف الرب}مج احلكويم، سؤالنا، الس?يد الوز�ر
  يف س?ياس?تمك لتحقOق هذا املبدٔ�؟ 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر الصÃةالس?يد وز�ر الصÃةالس?يد وز�ر الصÃةالس?يد وز�ر الصÃة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

فالس?ياسة ا�يل ]ات هبا . السؤال ٔ�وال الشكر اجلزيل لطرحمك لهاذ
احلكومة، ٔ�وال ¦ش ٔ�طمنئ الس?يد املس�شار احملرتم، احلكومة ما تبداش من 

يعين  34.09الصفر، ما معري قلت ٔ�} هاذ اليش، قلت قyاي^ القانون 
، 7نيا جOنا بوا³د 2011مايش هاذ احلكومة ا�يل خر]اتو، راه خرج يف 

مكيل اJٔوراش ا�يل فkحت احلكومات القرار، بوا³د الرؤية لتمتمي و� 
السابقة، وكذ¶ حىت اح\ا عند} احلق �كون عند} وا³د الرؤية ووا³د 
الس?ياسة ا�يل ت�ساءلنا اليوم Sلهيا، فهاذ الس?ياسة د|ل اليوم ]ات مyنية 

  :Sىل ثالثة د|ل النقط
  ٔ�وال، الرؤية ومؤرشات الت�yع؛

  7نيا، قضية مس?تع¡^ وال اس?تع¡الية؛
  .، ٔ�ولو|ت7لثا

ف/ خيص الرؤية د|لنا لتدبري هاذ القطاع، يه الرشاكة ما بني القطاع 
ا�يل غيجيمك ٕان شاء هللا،  131.13العام واخلاص وادويت Sىل القانون 

تدبري املوارد الÑرشية، اجلهوية يف املبار|ت ويف رصد اJٔموال ¦ش الصيانة 
  .ابدينا فهيا ف/ خيص اجلهوية

ضا| املس?تع¡^ قلهتا، اح\ا oدامني Sىل قدم وساق ¦ش ف/ خيص الق
خنرجو �لوجود التغطية الصحية الشام^، oدامني Sىل جوج الوا¹ات ف/ 

  . خيص التغطية الصحية �لطلبة، وف/ خيص التغطية الصحية �لمس?تقلني
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وo�ٔريا ٔ�ولو|ت مهنا Öيف كتعرفوا، الس?يد املس�شار احملرتم، الس?ياسة 
لوطنية، ختفOض مثن اJٔدوية، عام قريب ٔ�قول عام قريب ¤ادي جيي اRوائية ا

وا³د املرسوم قانون لتخفOض مثن املس?تلزمات الطبية ا�يل ¤الية �زاف Sىل 
  .املغاربة

كذ¶ جOنا بوا³د النظرة ٔ�خرى ٔ�نه التغطية الصحية املتنق^، Öيف 
 حمطوط،قلت لمك مس�شفOات مkنق^، واملس�شفى اJٔول مkنقل اJٓن 

، )l’IRM1(وبـ ) Scanner(وحمطوط مصاوب يف بومOة ا�يل فOه جمهز بـ 
 وفOه ثالثة القاSات د|ل العمليات، فOه يعين اJٔرسة لالس�شفاء، فني

¤ادي ينعسوا اJٔطباء، مس�شفى مkنقل لكو حمطوط يف بومOة، و¤ادي 
  . يبدا ال�شغيل د|لو يف هاذ اليومني ٕان شاء هللا اجلاية

ر ابد�هنا، ولكن تyLقى Öيف قلت ٔ�نه احلل اجلذري لهاذ هذي لكها ٔ�مو 
املعض^ د|ل اخلدمات الصحية يه التغطية الصحية الشام^ ا�يل اح\ا 

  . oدامني فهيا
  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقOب الس?يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساكك
  .شكرا الس?يد الرئLس

S هودات اليت تقومون هبا م\ذ ٔ�شكرمكKىل اSىل جوا�مك واه¸ممك و
توليمت مسؤولية تدبري هذا القطاع، }ضلمت من ٔ�]ل الرفع من مزيانية قطاع 

مرات، كام معلمت Sىل التخفOض من مثن  3الصÃة، حOث �زايدت املزيانية 
اJٔدوية، معلمت Sىل الرفع من Sدد اJٔطر الطبية واEمتريضية، زرعمت روح 
]ديد يف القطاع من oالل الز|رات التفقدية اليت مقمت هبا ٕاىل ]ل م\اطق 

  .اململكة
ٕاذن، oلقمت دينامOكOة يف القطاع وحتاولون ٕاخراج القطاع من ٔ�زمkه، 
الس?يد الوز�ر، نعمل Ê�ٔمك تالقون مشالك كثرية لتحقOق س?ياسة حصية 

ن ٔ�بناء هذا الشعب، مkوازنة، ðس?تفOد مهنا امجليع مبا فهيا الÑسطاء والفقراء م
لكن رمغ ذ¶ فقطاع الصÃة ما �زال يعاين العديد من املشالك يف غياب 
خريطة حصية، ٔ�صبحنا اليوم يف ³ا]ة ملÃة ٕاEهيا ليك نقوم Sىل ٔ�ساسها 

  .تقOمي ما حتقق من ٕاجنازات وتدارك ما مل يتحقق يف هاذ الس?ياسة الطمو³ة
  الس?يد الوز�ر، 

Sادة ان�شار اJٔطر Sىل ٔ�ساس ٔ�ن Þس?تفOد املطلوب كذ¶ اع¸د مyدٔ� إ 
املناطق النائية مكثل م\طقة اJٔطلس، و¦خلصوص ٕاقلمي خ\يفرة وٕاقلمي 
مOدلت، ¦Jٔطر الطبية واEمتريضية، فهناك م\اطق ال يصل Sدد اJٔطر هبا 

  . ٕاىل مس?توى ٔ�قل كثري من املعدل الوطين
                                                 

1 Imagerie par Résonance Magnétique  

  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا
  . اÊهت8ى اJٔمر.. لمك، الس?يد الوز�ر، �لرد Sىل التعقOب اللكمة

اللكمة ³Jٔد . السؤال الثالث موضوSه ٔ�وضاع املس�شفOات ¦ملغرب
  .السادة املس�شار�ن من الفريق الفOدرايل، اليس ٔ�فر|ط

        ::::املس�شار الس?يد عبد املا¶ ٔ�فر|طاملس�شار الس?يد عبد املا¶ ٔ�فر|طاملس�شار الس?يد عبد املا¶ ٔ�فر|طاملس�شار الس?يد عبد املا¶ ٔ�فر|ط
  .شكرا الس?يد الرئLس

Sش العديد من املس?توصفات ¦ملغرب ٔ�وضاLب تعÑا مزرية ٕاما ¨س
انعدام املوارد الÑرشية الرضورية وٕاما ¨سÑب ال�سLب الناجت عن الغياب 
املتكرر لبعض اJٔطباء واملمرضني oاصة بgٔقسام الوالدة، مما �كون � تgٔثري 
Öبري وخطري Sىل حصة املواطنني، ٔ�دى يف العديد من احلاالت ٕاىل وفاة 

  .بعضهم
رتم، عن إالجراءات الرضورية محلاية À ،¶ìسائلمك، الس?يد الوز�ر احمل

  . حق املواطن املغريب يف الولوج ٕاىل الصÃة
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر الصÃةالس?يد وز�ر الصÃةالس?يد وز�ر الصÃةالس?يد وز�ر الصÃة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

ه ٔ�وال، ¦لرمغ من اKهودات اليت بذEهتا احلكومات السابقة، فصحيح ٔ�ن
القطاع مل �رق حلد اJٓن النتظارات املواطنني واملواطنات، وهذا نوع لبعض 

  :اJٔم1^ ا�يل رسد�هيا الس?يد النائب احملرتم

  ٔ�وال، ]ل البنا|ت مkقادمة وتوزيعها ¤ري مkاك6؛  -

  نقص يف التجهزيات، يف املوارد الÑرشية؛ -

  جعز يف احلاكمة؛ -

 .ٕاخل...  س?تقyال -
 و هام احللول؟دا¦ ٔ�ش?ن .فاح\ا مkفقني

احللول Öيف قلهتا من قyل يه هاذ الس?ياسة ا�يل رسدهتا ٔ�ماممك، راه 
Jٔن احلل مايش هو هاذ املس?توصف ا�يل مغلق، .. الس?ياسة ما �ميك½ش

جوج هنا، اعطي جوج هناك، ثالثة، مايش ³ل، هذا ال بد م\و، حصيح، 
توسط ولكن احلل خص �كون عند} رؤية، والرؤية تتكون Sىل املدى امل 

وال Sىل املدى البعيد، Jٔن خصها الوقت هاذ الرؤية، مفثال �كفي ٔ�نه املوارد 
، %77الÑرشية ا�يل رشت لها، ٕاىل ³دود اليوم ف/ خيص التكو�ن تزتاد بـ 
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ٔ�} تyLان يل رمق �م، ¤ري اكيف متاما، ¤ري اكيف ال ف/ خيص اJٔطباء وال ف/ 
عليا التكو�ن ف/ خيص هاذ املهنيني خيص املمرضني، وoا ٔ�نه يف املعاهد ال 

  .¤ري اكيف متاما %�77زاد بـ 
، ¤ري 67، ³لينا مهنا حوايل 142ف/ خيص املس?توصفات املغلقة اكنت 

ا�يل امشاو  67اكيف متاما ٔ�} مkفق معك، وميل تنقولو ³لينا املس?توصفات 
لها اJٔطباء، ما ن½ساوش راه اكينني مس?توصفات وoا oدامة، oدامة 

  .ملمرضات واملمرضني ما اكي½O½شوا
7لثا، ٔ�نه املوارد الÑرشية راه وoا تتصيفطها، راه حىت هو عندو املشالك 

  . د|لو، ها هو �مييش، ها هو تريجع
خبالصة، اح\ا مع املوارد الÑرشية تنÃاولو نقاش، تنÃاولو احلوار، 

ٔ�نه العصا تنÃاولو حنلو املشالك، ٔ�} من الناس ا�يل م�ش?بLني بوا³د الرٔ�ي، 
بو³دو ما تيÃلش املشالك، واح\ا ¤اديني تدرجييا يف هاذ اليش ٕان شاء 

  .هللا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .هناك تعقOب؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد عبد املا¶ ٔ�فر|طاملس�شار الس?يد عبد املا¶ ٔ�فر|طاملس�شار الس?يد عبد املا¶ ٔ�فر|طاملس�شار الس?يد عبد املا¶ ٔ�فر|ط
  الس?يد الرئLس،
  الس?يد الوز�ر،

ٔ�نمت تعرفون جOدا ما Êك\ه لمك من ا³رتام وتقد�ر، ؤ�يضا دمع لك 
ليت تتøذوهنا يف اجتاه ٕاصالح املنظومة الصحية، لكن هذا املبادرات ا

السؤال عندما طرح\اه بنL\اه Sىل وقائع ٔ�} عش?هتا خشصيا، وعندما ٔ�قول 
ال�سLب فغادي ندرج وا³د يش اشوية، ٔ�} وا³د املرة يف وا³د 
املس?توصف يف اRار البيضاء، ٔ�ن وا³د الشخص ]اب وRو ¦ش يد�ر لو 

 يف املس?توصف اخرج وقال ليه يNّ ديين منيش جنيب التلقOح، املمرض ا�يل
البار�ز|ن، وامىش معه حىت ]اب البار�ز|ن، والحظته بgٔيم عيين ðس?تفز 
ال½ساء ا�لوايت ]نئ بgٔطفالهن من ٔ�]ل التلقOح، وعندما لكمت يف ذ¶ 
الطبLب الرئLيس ì¶ املس?توصف وهللا ٔ�س?تغرب، ]اوبين وقال يل ما 

و¦� Sليمك ميل الطبLب الرئLيس جيي . وي هذاكتدðش Sليه راه رشقا
يقول يل هذا رشقاوي، ويف بالصة ٔ�خرى يقول يل هذا فايس، ووا³د 
يقول يل، هذا ÞسLب جيب حماربته ؤ�} سgٔراسلمك كتابة، ما ابغي�ش Àسميه 

  .¦ٕالمس
و³اò ٔ�خرى Sاو7ين يف الناحOة د|ل شLشاوة، ³امل تو¹ت من 

امشات ملرا�ش ويه تزنف دما ورفض اس?تقyالها إالقلمي د|ل شLشاوة 
¦ملس�شفى، ورجعت ٕاىل مزنلها وبعد ٔ�|م رجعت ٕاىل مس�شفى يف 
شLشاوة ومل جتد ٔ�ي طبLب ¦ملس?توصف، مما ٔ�دى ٕاىل املزيد من الزنيف 

  .ووفاة رضيعها
ì¶، طبعا حنن ال ميكن ٔ�ن حنملمك املسؤولية لكها، ولكن ٔ�يضا وÖبايق 

حل والطاحل، ولكن جيب الرضب Sىل ٔ�يدي لك من الÑرش هناك الصا
  .سولت � نفسه التالعب بصÃة املواطنني

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  تفضل الس?يد الوز�ر، هناك تعقOب؟

        ::::الس?يد وز�ر الصÃةالس?يد وز�ر الصÃةالس?يد وز�ر الصÃةالس?يد وز�ر الصÃة
¤ري بع¡اò، ٔ�} هذيك التجربة وذيك اليش ا�يل قلت ٔ�} ما نقولش ¶ 

نطلب م\ك وغتكون مkفق معا|، هاذ التجربة وهاذ  ما وقعاÞش، ولكن ¤ري
]ل املهنيني Êزهاء .. ا�يل وقع ما خصناش نعمموه، Jٔن ما خصش املواطن

رشفاء وهللا العظمي هام ا�يل خمدمني هاذ املس�شفOات، لو اكن ما اكي½ش 
  .هاذ اليش لو اكن Àسدو املس�شفOات

، ٔ�} غنقول ¶ ميل النقطة الثانية ٕاىل اكن ملفات حبال هذي �ٓراها يل
ادوييت انت، غندوي حىت ٔ�}، قyل ما جني اoذيت جوج قرارات �مني 
د|ل العزل كناoذو ميل تيكون عندي ملف مضبوط، راه وoا تنقول ¶ 
العصا ما تيÃلش املشالك، ولكن ميل تيكون امللف مضبوط راه ما فهيش 

ا درÞش الالزم الهرضة، ٕاىل اكن هاذ امللف ٔ�راه يل، والعيب Sيل ٕاىل م
  .وغن¡اوبك

  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
شكرا الس?يد الوز�ر، وÀشكر الس?يد الوز�ر Sىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ون½kقل ٕاىل السؤال اJٓين املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر االتصال حول املعايري 

³Jٔد السادة املس�شار�ن من اللكمة . املعمتدة يف دمع إالنتا]ات السRLئية
  .الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس?يد اJٔمني طياملس�شار الس?يد اJٔمني طياملس�شار الس?يد اJٔمني طياملس�شار الس?يد اJٔمني طييبيبيبيب Sلوي Sلوي Sلوي Sلوي
  .¨سم هللا

  .شكرا الس?يد الرئLس
  السادة الوزراء،

  زماليئ،
  : السؤال د|لنا، الس?يد الوز�ر، هو اكلتايل يف الفريق احلريك

كام تعلمون، يقوم املركز السRLيئ املغريب بدمع مجموSة من إالنتا]ات 
RLئية، ٕاال ٔ�نه حسب مجموSة من القراءات النقدية ìوي  خkصاص، الس 

مفعظم هذه اJٔفالم املدمعة ال �رىق ليك تعاجل إالشاكليات والقضا| الوطنية، 
  .وال تؤرخ حلضارة بالد � امkداد يف معق التارخي

  : بناء Sليه، Àسائلمك، الس?يد الوز�ر
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  ات السRLئية يف املغرب؟ما يه املعايري املعمتدة يف دمع إالنتا] -

وما يه ٕاسرتاتيجيتمك املعمتدة يف هذه اEمتويالت املمنو³ة، وكذ¶  -
اJٔفالم السRLئية اليت تؤرخ وجتسد القضا| واملشالك احلقOقOة لٔ¼مة 

  املغربية؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي ¦اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي ¦اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي ¦اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي ¦مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة    الس?يد مصطفالس?يد مصطفالس?يد مصطفالس?يد مصطفىىىى
  .¨سم هللا الرمحن الرحمي

¦ل½س?بة . ٔ�شكر الس?يد املس�شار Sىل طر³ه لهذا السؤال الهام
متت مراجعة  �2012لحكومة شلك هذا اJٔمر ³�ٔد اJٔولو|ت، حبيث س?نة 

م\ظومة دمع اJٔفالم السRLئية، صدر مرسوم ]ديد، وصادق اKلس 
داري �لمركز السRLيئ املغريب Sىل دفا�ر التحمالت اجلديدة اليت تؤطر االٕ 

  .معلية اRمع
اRمع ٔ�وال مير Sرب جلنة مس?تق^، وضع مضن املعايري اليت تؤطر هذا 
اRمع ٔ�ن �كون مضن القضا| اليت يقع Sلهيا  ش?تغال ما يتعلق ¦حلضارة 

بدٔ�ت كتربز ال�ر د|ل  2014-2013والثقافة والتارخي املغريب، وفعال يف 
هاذ الس?نة، م1ال ف/ : هاذ الس?ياسة اجلديدة، نعطيك مؤرشات رمقية

ا�يل مت تقرر  6املشاريع د|ل اJٔفالم من ٔ�صل  3يتعلق ¦لقضية الوطنية 
املليون د|ل اRرمه د|ل اليس عز�ز الساملي حول  410دمعها، مهنا فOمل بـ 

احملتجز�ن املغاربة ا�يل اكنوا يف تL\دوف،  Sىل املعا}ة د|ل "دموع الرمال"
املليون ٔ�يضا حول القضية الوطنية �ليس محمد  410و7نيا فOمل �ٓخر 

وهذا فOمل ا�يل o�ٔذ " �ٓراي ظلمة"نرصات، ٔ�يضا مت اRمع د|ل فOمل د|ل 
، �ٓخر�ن ما 3التتوجي يف املهر]ان الوطين �لفOمل بطن¡ة، هاذ الس?نة فقط 

بة ٕايل القرار اكن واحض ¦ل½س?بة �لجنة ٔ�هنم ðش?تغلوا تدمعوش، ؤ�} ¦ل½س? 
  .�لك موضوعية

 15ز|دة Sىل ذ¶، Jٔول مرة مت ٕاطالق �ر}مج الغالف املايل د|لو 
مليون د|ل اRرمه Rمع اJٔفالم حول الثقافة والتارخي واKال الصحراوي 
 احلساين، Jٔن كنعLشو حرب حقOقOة يف هاذ اKال، اندلعت هذي وا³د

  . الس?نوات قلي^
ٔ�يضا ابدينا كندمعو وا³د امللتقى oاص ¦لسRL املرتبطة ¦Jٔقالمي 
الصحراوية، واRورة الثانية د|لو ا�يل انعقدت اكنت م\اس?بة ¦ش دمعنا 

القضا|  :سRL الصحراء"إالصدار د|ل اJٔشغال د|ل امللتقى اJٔول حول 
ن ٔ�]ل  س��ر يف هاذ ، زائد فkحت حوار مع املهنيني م"واRالالت

  .اKال

Sىل املس?توى اJٔمازيغي نفس اJٔمر، وهنا ³�ٔد اJٔفالم ا�يل دمعهتا 
ا�لجنة د|ل الرشف اJٔكرب Sىل معركة من املعارك التارخيية يف بالد} يف 
هناية العرشي½Oات وبداية الثالثي½Oات، وا�ر]ني اخkاروا لو وا³د العنوان 

  . القرب من تنغري ، يف"الرشف اJٔكرب"معرب 
املبدSني املغاربة يقدموا مشاريع واس?تقyلهتم، ؤ�} خشصيا، اJٓن ك½شجع 

Jٔن اك�ن ا�يل ]ا عندي قال يل واش اك�ن يش طابو واش اك�ن يش 
حصار، قلت هلم ال، قدموا مشاريعمك، وٕاىل اكنت مس?توفOة �لرشوط راه 

  .¤ادي ا�لجنة تتøذ فهيا قرار ٕاجيايب

        ::::سةسةسةسةالس?يد رئLس اجلل الس?يد رئLس اجلل الس?يد رئLس اجلل الس?يد رئLس اجلل 
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  تفضل الس?يد املس�شار، هناك تعقOب؟

        ::::املس�شار الس?يد اJٔمني طياملس�شار الس?يد اJٔمني طياملس�شار الس?يد اJٔمني طياملس�شار الس?يد اJٔمني طييبيبيبيب Sلوي Sلوي Sلوي Sلوي
شكرا الس?يد الوز�ر احملرتم Sىل اجلواب د|لمك، ٕاال ٔ�نه ت½س¡لو، الس?يد 

،ودرتو اRمع  2012الوز�ر، هاذ اليش ا�يل قلت لكو مز|ن، درتو جلنة يف 
¡ة، ولكن ٔ�} ا�يل تنعرف املنطقة د|يل لبعض اJٔفالم يف املدينة د|ل طن

الراش?يدية واجلنوب الرشيق مبا فOه زاÖورة وورزازات، ما -د|ل $فOاللت
تتدمعوش اJٔفالم بوا³د الصفة �كون Sادò، حلقاش ٕاىل جOنا Àشوفو الفOمل 

ٔ�لف درمه، هاذ  200ا�يل طرا يف زاÖورة، الفOمل د|ل الصحراء، دمعتوه بـ 
 �لاملكة وال إالقامة، Öون ما تدارÞش جمهودات من طرف اليش ما اكيف ال

السلطات احمللية ومن طرف الس?يد العامل مشكورا، ما اكÀش ¤ادي يمت 
  .هذاك اليش ي�\ظم بوا³د الطريقة يف املس?توى

وكذ¶ اك�ن بنا|ت د|ل السRL يه مفقودة يف اجلنوب الرشيق، ما 
دية وال زاÖورة وال ورزازات، اكي½ش قاSات س½/ئية ال ¦ل½س?بة �لراش?ي

اكيني غياب $م يف القاSات السRLئية، و¦لتايل ابغينامك ¦ش تنصفوا هاذ 
املنطقة هذي، حلقاش هاذ املنطقة راه مرضورة ال من الناحOة د|ل الب½Oة 

  .التحتية وال من هاذ اليش د|ل السRL ا�يل تنذاÖرو Sليه دا¦
�مشة، و¦لتايل هاذ املنطقة ٔ�عطت فني ما جOنا لهاذ املنطقة يه 

الك1ري �لوطن د|لنا املغرب، واكنت دامئا يف املواقف د|لها مواقف صارمة، 
ال ¦ل½س?بة �لراش?يدية وال ورزازات وال زاÖورة، ابغينامك تنصفوها وابغينا 
حىت تد�ر وا³د البناية، ٕاىل جOنا لورزازات وال الراش?يدية اك�ن ٔ�فالم Sىل 

من ٔ�فالم ٔ�مر�كOة ا�يل تتوافد Sىل هاذ املدن، و¦لتايل مس?توى Öبري، 
تتدoل وا³د العم^ صعبة Öبرية �]وò، والبد من o�ٔذ  عتبار هاذ 
املناطق ¦ش تعطيو اRمع الاكيف وتب½Oو وا³د املراكز ا�يل يمت  س?تقyال 

ت، فهيا �لنجوم العامليني الكyار، واملشالك ا�يل تتعرفها املنطقة من الفOضا}
البد �كون وا³د ا�لو]Lس�Oك عندمك ¦ش يمت ٕانقاذ د|ل النجوم ٕاىل اكن 

راه هاذ اليش تL\عكس Sىل .. يش جنوم Sامليني متا يف املنطقة، تد�روا وا³د
املنطقة د|لنا، و¦لتايل ابغينامك ¦ش $oذوا بعني  عتبار املنطقة د|ل 
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  .غرياجلنوب الرشيق زاÖورة، الراش?يدية، ورزازات وتن
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
شكرا، وÀشكر الس?يد الوز�ر، اÊهت8ى الوقت الس?يد الوز�ر، ما ابقى 

  . والو، امسح يل اÊهت8ى الوقت
  .Àشكر الس?يد الوز�ر Sىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون½kقل ٕاىل السؤال اJٓين املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر الثقافة حول رضورة 
اللكمة ³Jٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . فOةدمع اRبلوماس?ية الثقا

  . س?تقاليل، تفضيل الس?يدة

  :املس�شارة الس?يدة oداملس�شارة الس?يدة oداملس�شارة الس?يدة oداملس�شارة الس?يدة oدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر،
يف ٕاطار التاكمل و Àس¡ام اìي جيب ٔ�ن �كون بني وزار�مك ووزارة 

حسن اس��ر اخلارجOة، البد من العمل، حكومة و�رملا} وجممتعا مدنيا، Sىل 
وتطور منوذج\ا اRميقراطي والتمنوي، وذ¶ من ٔ�]ل تعز�ز صورة وماكنة 

òفاع عن مصاحلها العليا والقضا| العادRولية واRىل السا³ة اS {ويف . بالد
هذا الس?ياق، البد من دمع وÞشجيع اRبلوماس?ية الثقافOة ٕاىل ]انب 

  .kنا و�راثنا الوطيناRبلوماس?يات الرمسية واملوازية �لتعريف بثقاف 
ìا، Àسائلمك، الس?يد الوز�ر، �رى ما يه إالسرتاجتية املس?تقyلية 
�لوزارة من ٔ�]ل التعريف مبوروثنا الثقايف واملعريف وذ¶ يف ٕاطار 

  دبلوماس?ية ثقافOة؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يدة املس�شارة
  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::صبيحي، وز�ر الثقافةصبيحي، وز�ر الثقافةصبيحي، وز�ر الثقافةصبيحي، وز�ر الثقافةالس?يد محمد اJٔمني ال الس?يد محمد اJٔمني ال الس?يد محمد اJٔمني ال الس?يد محمد اJٔمني ال 
  الس?يد الرئLس،

  الس?يدة والسادة املس�شار�ن،
من الواحض ٔ�ن اRبلوماس?ية الثقافOة ٕاىل ]انب اRبلوماس?يات املوازية 
والرمسية تتلعب دور ٔ�سايس يف التعريف ٔ�وال مبوروثنا الثقايف وٕابداعنا 

بط املعارص Rى اRول الصديقة و¦يق دول العامل، وكذ¶ لتمثني الروا
  .الوطنية مع اجلالية املغربية املقمية ¦خلارج

وÞسعى هاذ اRبلوماس?ية الثقافOة كذ¶ من وراء احلضور الثقايف يف 
ٕاىل ٕا�راز العمق احلضاري الوطين، وكذ¶ ٕاىل ٕا�راز املنجزات اخلارج 

الوطنية Sىل الصعيد الس?يايس، Sىل الصعيد املؤسسايت واRميقراطي، Sلام 
الثقايف الوطين والتعدد الثقايف وا�لغوي يف بالد} هو ٔ�ن غىن والتنوع 

ٔ�حسن دليل Sىل حرية إالبداع و Sرتاف ¦لتعدد الثقايف وا�لغوي 
واJٔجواء اRميقراطية اليت ينعم هبا املغرب، وهو املنطلق اìي جعلنا يف 

العتبار اRبلوماس?ية الثقافOة من ٕا³دى  2012وزارة الثقافة م\ذ س?نة 
 .لهذا القطاعاJٔولو|ت 

وهكذا، تتدoل وزارة الثقافة Sىل مس?تويني، هيم اJٔول احلضور الثقايف 
املغريب ¦خلارج، مث اس?تقyال اÀJٔشطة والوفود الثقافOة والف\ية ¦ملغرب، 
فعىل سOÑل املثال قامت وزارة الثقافة هاذ الس?نة بعدد Öبري من التظاهرات 

معرض  16والنارش�ن املغاربة يف الثقافOة يف اخلارج، م1ال مشاركة الكkاب 
دويل من فراÊكفورت، ٔ�بو ظيب، ج\يف، ٕاىل �ٓخره، حبضور م1قفني 

احلضور يف معارض حتف ¦لصني، بفرÀسا، مبهر]ا}ت . ومyدSني و}رش�ن
موس?يقOة مkعددة يف القاهرة، �ر]ا}ت املرسح، تتعرف املرسح املغريب 

  .لعدد من اRول
يف ٕاطار طلبات عروض مشاريع،  ¦ٕالضافة ٕاىل ما مت التخصيص

تعلمون بgٔن هاذ الس?نة انطلق\ا يف وا³د املقاربة ]ديدة Rمع اÀJٔشطة 
الثقافOة، ومن oالل هاذ اRمع تندمعو املثقفني املبدSني ٕاىل املشاركة يف 

  . التظاهرات الثقافOة ¦خلارج
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقOب الس?يدة املس�شارة؟

        ::::س�شارة الس?يدة oدس�شارة الس?يدة oدس�شارة الس?يدة oدس�شارة الس?يدة oدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويمامل امل امل امل 
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر،
ما يه : يف احلقOقة ٔ�} مل جتبين Jٔنين طالبت ٔ�و طلبت م\مك

إالسرتاتيجية اليت وضعت وزار�مك Rمع اRبلوماس?ية الثقافOة؟ وعيا ٔ�نين 
 حامية املبادئ: حRO ٔ�]د ٔ�ن وزارة اخلارجOة تدعو ٔ�و حتدد اJٔهداف التالية

اJٔساس?ية لس?ياسة املغرب الثقافOة والتعلميية، Àرش تعز�ز صورة املغرب، 
تعز�ز القمي اجلوهرية بني الثقافات وال�سامح و نفkاح، وكذ¶ تعز�ز 
اندماج املغرب يف م\طقة البحر اJٔبيض املتوسط، املشاركة يف التطور 

لرضورية من العلمي والتك\ولو` يف الب]ان النامOة، ٕاذن تقوية اJٓليات ا
ٔ�]ل التقارب والتفامه بني الشعوب، تفعيل �منية روابط التعاون اRويل يف 
اKاالت العلمية والثقافOة مع اRول واملنظامت اRولية، مراقyة وتنفOذ ٔ�حاكم 

واملعاهدات ذات الصبغة الثقافOة، اس?تقyال الوفود الطالبية، االتفاقOات 
ربية، مشاركة املغرب يف ٔ�مه �ر]ا}ت تعز�ز ا�لغة العربية والثقافة املغ

الثقافOة املغربية، احkضان اÀJٔشطة الثقافOة اRولية يف املغرب ÖسOÑل ٕال*راء 
الرتوجي لٕالبداع الفين املغريب يف اخلارج، تنظمي التظاهرات الثقافة الوطنية، 

 الثقافOة، دمع À�ٔشطة الش?باب من oالل وضع �رامج تبادل  ج¸Sات
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Þشجيع التؤ�مة بني املدن واجلامعات واملدارس املغربية  والز|رات،
  .واJٔج\بية

ماذا �رÖت لمك وزارة اRاoلية، الس?يد الوز�ر؟ ٕاذن البد ٔ�ن ننظر ٕاىل 
وضع ٕاسرتاتيجية oاصة لوزارة الثقافة ٔ�و نقول بgٔن وزارة اخلارجOة ¹�ٔزت 

البد من ٕاذن، . Sىل ٕاسرتاتيجية اكن من املفروض ٔ�ن �كون لوزارة الثقافة
  . ٕاSادة النظر يف اRبلوماس?ية الثقافOة املغربية

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب الس?يد الوز�ر؟ تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافة
املشلك مايش ٕاSادة النظر يف اRبلوماس?ية الثقافOة، بل Þسطري 

Kلني يف هاذ اoدkدة مS ة، هناكOقOة وطنية حقOال دبلوماس?ية ثقاف
اRبلوماس?ية الثقافOة، ٕاىل ]انب وزارة اخلارجOة، وزارة الثقافة، وزارة 
الس?يا³ة، وزارة املغاربة املقميني ¦خلارج وشؤون الهجرة، وزارات Sدة، 

  .واKلس  س�شاري �لمغاربة املقميني ¦خلارج، Sدة مkدoلني
قOقي شك ٔ�ن العمليات اليت تقوم هبا لك هذه القطاSات لها وقع ح  وال

Sىل صورة املغرب الثقايف، ٕاال ٔ�ننا يف ³ا]ة ٕاىل �ٓلية وطنية �لت½س?يق يف 
  ...شلك

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
الس?يد الوز�ر اÊهت8ى الوقت، اÊهت8ى الوقت الس?يد الوز�ر، الس?يد 
الوز�ر، اÊهت8ى الوقت، اÊهت8ى الوقت الس?يد الوز�ر، وا الوز�ر راه اÊهت8ى 

  .وا انضبط �ٓ صاحيب... الوقت، واييل
اللكمة �لسادة . ٕاذن، السؤال الثاين موضوSه حامية الرتاث التحت مايئ

  .املس�شار�ن من الفريق  شرتايك، تفضيل

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواينينينين
  الس?يد الرئLس،

  الس?يدة والسادة الوزراء،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،

رتاث التحت لقد وقعت اململكة Sىل االتفاقOة اRولية اخلاصة حامية ال
املايئ البحري، ويه االتفاقOة اليت س�مثن Sددا من  س?تكشافات واملواقع 

  .التحت مائية نظرا لقميهتا التارخيية الكyرية
Sىل Sدد من  س?تكشافات �لك  2013و¦لفعل، فقد مت ٕاSالن س?نة 

^oاRسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن . من مدينة �ٓسفي واÀ ،ويف هذا إالطار
هذه  س?تكشافات وقميهتا ودورها يف ٕاغناء و�مثني الرصيد مس?ت¡دات 

  الرتايث والثقايف الوطين؟

 اسرتاتيجيا�مك الوزارية من ٔ�]ل �منية هذه اKهودات وما يه
 س?تكشافOة، ومن ٔ�]ل حامية وصون  س?تكشافات التحت املائية 

O½لهيا، وكذا البS رشي لتمنيهتا واحلفاظÑٔهيل العنرص الgة التحتية و�كو�ن وت
  املناس?بة لها؟ 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يدة املس�شارة

  .تفضل الس?يد الوز�ر، ؤ�رجوك ا³رتم الوقت هللا خيليك

        ::::الس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافة
  .معذرة

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
Sىل اتفاقOة اليوÀسكو املتعلقة  2011¦لفعل، املغرب وقع يف دج\رب 

الرتاث الثقايف املغمور ¦ملياه، وعيا بgٔمهية هذا الرتاث  ¦حملافظة Sىل
  .واحملافظة Sليه

وبطبيعة احلال نظرا خلصوصية هاذ اKال ا�يل هو يف ³ا]ة ٕاىل اRقة 
يف التكو�ن، ولكن كذ¶ حبيث يتطلب اJٔمر �كوينا مkينا يف Sمل ا7ٓJر، 

ة قامت بتعيني ¦ٕالضافة ٕاىل ٕاتقان الغوص حتت املايئ، فٕان وزارة الثقاف
خyري يف هذا اKال ðش?تغل ٕاىل ]انب مد�رية الرتاث لالس?ت¡ابة لبعض 

  .2012الطلبات اليت �رد Sلهيا م\ذ س?نة 
وم\ذ هذا الوقت مقنا بعدة معليات، العملية اJٔوىل �هتم اك�شاف حطام 

ٕ¦رسال بعثة  2013، ومقنا oالل شهر يوليوز �ٓسفيسفOنة ¨سوا³ل مدينة 
ملاكن قامت �لك التحر|ت، ومقنا كذ¶ بت½س?يق مع فرقة مkخصصة لعني ا

الغوص التابعة �]رك املليك، مع o�ٔذ بعض العينات وجرد احملتوى اìي 
يتضمن ¦خلصوص مدافع قدمية، ¦ٕالضافة ٕاىل فؤوس وبعض الكرات 

  .احلديدية، اليت مت الرتجOح رجوعها ٕاىل القرن السابع عرش امليالدي
¨سا³ل مدينة اRاo^ الك�شاف  2012به س?نة التدoل الثاين مقنا 
، مقنا بعملية )Kaiser    Wilhelm der Grosse(حطام السفOنة اJٔملانية 

الغوص اليت دامت ثالثة ٔ�|م، ومت التحقOق ¨شلك مؤكد بgٔن هاذ احلطام 
اìي مت العثور Sليه �رجع فعال لهاذ السفOنة، ¦ٕالشارة بgٔن هاذ السفOنة مت 

  .1914عطيات التارخيية يف ٔ�واخر س?نة ٕاغراقها حسب امل 
  :بطبيعة احلال هناك ٕاسرتاتيجية، نعطيمك بعض النقط ا�يل كندoلو فهيا

  �كو�ن اJٔطر املتخصصة يف هاذ اKال؛ -
احملافظة Sىل الرتاث  22.80تغيري القانون : 7نيا، اجلانب ال�رشيعي -

  الوطين؛
ية املسامهة يف دمع وÞشجيع ومواÖبة امجلعيات واJٔندية البحر  -

   ك�شافات؛
وضع ا�لبنة اJٔوىل ٔ�و ا�لبنات اJٔوىل oالل الس?ن�ني املقyلتني ٕالÀشاء  -
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  . املركز الوطين �]راسات واحملافظة Sىل الرتاث اJٔ*ري البحري
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقOب الس?يدة املس�شارة؟ 

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوااملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواينينينين
رف، الس?يد الوز�ر، حنن دوò ذات �راث حبري، غنعاود نذÖرمك كام تع

¦الك�شاف ا�يل مت العثور Sليه مبدينة �ٓسفي، واس?تعنتو ¦Rرك البحري 
�لقOادة اجلهوية Jٓسفي بطبيعة احلال بت½س?يق مع اRرك البحري �لقOادة 

  .العليا، ؤ�يضا الت¡gٔمت ٕاىل ا�ترب د|ل اRرك املليك
ة ¨شامل �ٓسفي، هرضوا Sلهيا وا³د العدد د|ل الناس اك�ن مدينة ¤ارق

ك�سمى تيغالني، وSدد د|ل اJٔواين Öيخر¹ا البحر ٕاىل ¤ري ذ¶، واك�ن 
احلديث عن املgٓ*ر يف Sدد من املدن احبال الناظور، احبال احلس?مية، احبال 

  .�ٓسفي ٔ�يضا ¦لبدوزة، ٕاىل ¤ري ذ¶
ك املليك Öيبني ٔ�ن الوزارة هاذ الواقع ا�يل رصدت، و لت¡اء ٕاىل اRر 

ما عندهاش إالماكنيات الاكفOة، وما اكيناش ٕاسرتاتيجية موضوSة من ٔ�]ل 
بد من حبث اس�yايق لوضع ì¶، الس?يد الوز�ر، ال. الرتاث حامية هذا

خريطة �لمواقع اJٔ*رية املغمورة ¦ملياه قصد حام�هتا من الرسقات املتكررة، 
  . Jٔن كتتعرض �لرسقات

حنن حبا]ة ملركز د|ل اJٔحباث واRراسات املتعلقة هبذا النوع واليوم، 
من الرتاث املغمور ¦ملياه، Sىل غرار مركز م1ال اRراسات د|ل اJٔحباث 
املتخصصة يف الرتاث الربتغايل املغريب ¦جلديدة، ؤ�يضا املتخصصة يف حامية 

  .الرتاث الصحراوي، ٕاىل ¤ري ذ¶
ذ¶ ٕ¦خراج املنظومة القانونية، �لكمتو بد من امحلاية ال�رشيعية، و ال

Sىل وا³د القانون، ولكن Sىل ما ٔ�عتقد التعديالت ا�يل دارهتا احلكومة 
بد من امحلاية ال�رشيعية، وذ¶ ٕ¦خراج ال. زال اكينة يف اJٔمانة العامةما

املنظومة القانونية املتعلقة ¦حملافظة Sىل الرتاث املغمور ¦ملياه، وحتديد بدقة 
  .م احلطام البحري اJٔ*ريمفهو 

بد، الس?يد الوز�ر، من ٕاجراءات معلية، ميكن لمك متش?يو يف ٕاطار، ال
S ن ادويتوJٔش، الLري وا³د ما اكفyري، خyىل ىل خS بد من ٔ�ن تعمتدوا

  .رشااكت م1ال مع السلطات البحرية ا�تصة، اكRرك املليك
عندو وميكن هاذ اليش Þس�مثروه يف اKال الس?ياl ¦ش �كون 

مردودية، حOث اجلواب د|لمك، الس?يد الوز�ر، قلتو ٔ�ن من هنا س?ن�ني 
غيكون عند}، يعين، حلد الساSة، ما اكي½ش وا³د إالسرتاتيجية ا�يل يه 
واحضة املعامل، Jٔن ٕاىل ما عندمكش خريطة مضبوطة، كتعمتدوا Sىل 

فادات إالفادات ا�يل Öيجيبوها املواطنني، راه املواطنني ما Öيعطيومكش إ 
اكم^، احبال يف �ٓسفي من س?نني ٔ�} ك½سمع حطام د|ل Sدد من السفن، 

  . ه توصلتو ٕ¦فادة و³دة، والثانية يف بدوزةالّ |
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يدة املس�شارة

  .هناك رد Sىل التعقOب؟ تفضل

        ::::الس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافة
ب بالد عندو �راث غين ومkنوع، ¦لفعل، الس?يدة املس�شارة، املغر 

. ولكن  املغرب هو كذ¶ ب] عندو ٕاماكنيات حمدودة.. حبري و¤ري حبري
¤ري يف هاذ الشهور اoJٔرية، العمل د|لنا د|ل الوزارة، و مع مجعيات 
ٔ�خرى بي½ت بgٔن هناك ٕاماكنيات د|ل  ك�شاف ٔ�*رية �لك من سوا³ل 

  .�رالناظور، احلس?مية، املضيق، �ٓسفي، ٔ�اكد
  ...بطبيعة احلال، هذا تkLطلب �كو�ن بعثات Sلمية

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . اÊهت8ى الوقت الس?يد الوز�ر

  .شكرا، Àشكر الس?يد الوز�ر Sىل املسامهة
ٕاذن، ن½kقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر التعمري وٕاSداد الرتاب 

السادة  اللكمة ³Jٔد. الوطين حول س?ياسة التعمري ¦Jٔقالمي اجلنوبية
املس�شار�ن من فريق اJٔصاò واملعارصة، تفضل الس?يد املس�شار احملرتم، 

  .تفضل

        ::::املس�شار الس?يد احلسني ااملس�شار الس?يد احلسني ااملس�شار الس?يد احلسني ااملس�شار الس?يد احلسني ا����لصلصلصلص
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر،
Þشلك س?ياسة التعمري املتبعة يف اJٔقالمي اجلنوبية ٕا³دى ٔ�و]ه 

قkصادي  خkالالت اليت �شف عهنا التقر�ر املوضوSايت �لم¡لس  
و ج¸عي والبLيئ، ويه حول مضامني ا�طط اجلديد �لتمنية يف اJٔقالمي 
اجلنوبية، اخkالالت Þس?توجب  خنراط اجلاد واملسؤول من ٔ�]ل جتاوزها 
سعيا لتزنيل ا�طط اجلديد �لتمنية، وإالسهام يف حتويل مجموSة من املدن ٕاىل 

  .ٔ�قطاب اقkصادية واج¸عية وثقافOة
ت وزار�مك قد S�ٔلنت عن ٕاطالق مجموSة من املشاريع العقارية وٕاذا اكن

Þس?هتدف الف5ات املعوزة والف5ات املتوسطة، فاملالحظ ٔ�ن هذه اخلطوات 
  .ظلت حمدودة ٔ�مام جحم انتظارات ومkطلبات الساكنة يف املنطقة

من ٔ�]ل ذ¶، Àسائلمك الس?يد الوز�ر عن إالجراءات املزمع اختاذها 
kالالت اليت شابت س?ياسة التعمري يف اJٔقالمي اجلنوبية، لت¡اوز مجموع  خ 

وعن س?بل دمع هاته املشاريع العقارية املو¹ة ٕاىل الطبقات املعوزة 
  . واملتوسطة
  .شكرا
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        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاSداد الرتاب الوطينالس?يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاSداد الرتاب الوطينالس?يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاSداد الرتاب الوطينالس?يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاSداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس?يد الرئLس

  .را الس?يد املس�شار احملرتمشك
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ما ف/ يتعلق ¦جلزء اJٔول من السؤال، ٔ�} مkفق ¤ادي جناوب Sليه، 
اجلزء الثاين راه ما ÖيعنL\Lشاي ولكن ¤ادي جناوب Sليه، Jٔن لLس هناك 

  .توسطةعرض من وزارة التعمري �لعقار ال �لف5ات املعوزة وال �لف5ات امل 
فصحيح ٔ�ن اكنت هناك يف التقر�ر د|ل اKلس وا³د العدد د|ل 
 خkالالت، ولكن كام كتعرفوا بgٔن مسòٔg التعمري والبناء والعقار مرتبطة 

  .وفهيا Sدد من التدoالت
 3من }حOة ما يتعلق ¦لتعمري، فلLس هناك مشالك اJٓن، Jٔن هناك 

د|ل الو7ئق  %80، هناك واكالت حرضية يف هذه اجلهات لكها مغطاة
د|ل التعمري كذ¶ موجودة، هناك ما يتعلق ¦Rاo^ ¦حلزام البحري اك�ن 
^yسابيع املقJٔٓن ا�طط د|ل السا³ل يعين راه يف طور املصادقة يف اJا .

كذ¶ املواثيق د|ل الهندسة املعامرية، املدن لكها اJٓن عندها املواثيق د|لها 
  .موجودة) l’architecture(د|ل ) la charte(يعين ٔ�ن 

تyLقى املشلك املطروح وا�يل ٔ�كد Sليه اKلس هو قضية العقار، جيب 
تصفOة العقار، جيب معرفة ما هو عقار اRوò، ما هو عقار اخلواص، ما 

جيب كذ¶، وهذا ]اء يف التقر�ر، ٔ�ن ت½سحب اRوò من . يه الوضعية
، Jٔن يه اJٓن ما اكي½ش اخلواص ا�يل العملية د|ل البناء ود|ل التوزيع

Öيب½Oو، ما اكي½ش العرض، وهذا هو ا�يل Öيجعل ٔ�ن هاذ الف5ات ما 
  .ك�س?تفدشاي ٔ�و ٔ�ن العرض ا�يل موجود ال يتالءم

فهاذو بطبيعة احلال ٕاشاكليات، هناك قطاSات ٔ�خرى م\كyة Sلهيا، 
اKلس وحنن كذ¶ معهم م\كyني، ويف ٕاطار ا�طط اجلديد ا�يل اقرتحو 

  .س½kطرق ٕاىل هذه العمليات
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب الس?يد املس�شار؟ تفضل

        ::::املس�شار الس?يد العراملس�شار الس?يد العراملس�شار الس?يد العراملس�شار الس?يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  الس?يد الرئLس،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
يف احلقOقة، الس?يد الوز�ر، اح\ا ميل تنطرحو السؤال Sليمك، الس?يد 

ويم، ومتكن لمك تبلغوا �لزمOل د|لمك حول الوز�ر، راه اك�ن التضامن احلك

هاذ  خkالالت، وهاذ  خkالالت �لكم Sلهيا اKلس  قkصادي 
  .و ج¸عي

املناطق د|لنا اجلنوبية ا�يل تنفkخرو هبا، الس?يد الوز�ر، وا�يل خصنا 
ننكب لكنا، �رملان وحكومة ومواطنني، من ٔ�]ل ٕاجياد ³لول حقOقOة لهاذ 

واح\ا لكنا تنضحيو، ومن قyل واح\ا  1976وبية، Jٔنه من املناطق اجلن
تنضحيو، ؤ�موال Öبرية اكن من املفروض تدار مشاريع يف مجموSة د|ل 
املناطق، ولكن نظرا �لوضع اخلاص د|ل املناطق اجلنوبية، قلنا اكملني 

  .مكغاربة اJٔولوية �لمناطق اجلنوبية
 ج¸عي ا�يل تيكشف اJٓن، ]ا التقر�ر د|ل اKلس  قkصادي و

اخkالالت مkعددة وÖبرية، ولكن من بعد هاذ التقر�ر د|ل اKلس 
 قkصادي و ج¸عي، اكن Sىل احلكومة تنكب ¦ش هذاك التجمعات 
السك\ية تلقى لها ³ل ¦ش تعاجل املشالك، ¦ش ما يبقاش التضارب، Jٔن 

مايش املشلك  اك�ن مشلك املناطق اجلنوبية مايش مشلك د|ل العقار،
د|ل اJٔرايض، اJٔرايض شاسعة، ولكن املشلك د|ل مجموSة د|ل الناس 
عندمه وزن ثقOل وعندمه تgٔثري Sىل مجموSة د|ل املسؤولني تيالكوا احلقوق 

  .د|ل ذاك الضعفاء ا�يل خصنا نوصلو هلم احلق د|هلم حىت Jٔيدهيم
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا
  .لوا الس?يد الوز�رتفض

        ::::الس?يد وز�ر التعمري وٕاSداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاSداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاSداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاSداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد املس�شار احملرتم،
التقر�ر حقOقة اهرض Sىل  خkالالت، وميكن يل حىت نعطي 
الصفÃات ا�يل اهرض Sىل  خkالالت املتعلقة هبذا امليدان، لكن كذ¶ 

وسة، املدن اليت À�ٔشpت، ملمحتدث عن ٕاجيابيات، ويه كثرية، ويه 
اKموSات السك\ية اليت À�ٔشpت، ما هو يف الطريق اJٓن يف هذه املناطق 
لكو ٕاجيايب، هذا ال يعين ٔ�ن ال جيب ٔ�ن نتحرك، و¦لفعل اك�ن التضامن 
احلكويم حصيح، ولكن اك�ن كذ¶ التخصص، ولك قطاع اJٓن راه هو 

هوية اليت ينص Sلهيا م\كب Sىل هذا امللف ٕان شاء هللا، ويف ٕاطار اجل 
  .كذ¶ التقر�ر س?نعاجل ما هو قابل �لعالج

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .شكرا، وÀشكر الس?يد الوز�ر Sىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون½kقل ٕاىل السؤال املوايل املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية 
احلريك، تفضل  الفريق. والتكو�ن املهين حول اخkالالت الباكلور| اRولية

  .الس?يد رئLس الفريق
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        ::::املس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  الس?يدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

اللك يعرف ٔ�ن احلكومة قد ٔ�قدمت Sىل اع¸د الباكلور| اRولية يف 
ر وا³د ردود فعل مkباينة حول بعض املؤسسات التعلميية، وهذا 7�ٔ

اجلدوى من هذه املبادرة اليت تعرف تعرثات واخkالالت رمغ ما يقرب من 
  .ثالثة ٔ�شهر Sىل انطالق املومس اRرايس

ويف هذا إالطار، الس?يد الوز�ر، نود معرفة املنطلقات والتو¹ات 
  .احلقOقOة الع¸د هذه البااكلور|

  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس?يد الوز�ر

الس?يد عبد العظمي Öروج، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية الس?يد عبد العظمي Öروج، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية الس?يد عبد العظمي Öروج، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية الس?يد عبد العظمي Öروج، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية 
        : : : : والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

  .شكرا الس?يد الرئLس
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

هاذ الباكلور| اRولية يه ]ات لتعز�ز العرض الرتبوي، حبيث ٔ�عطت 
�ز هاذ الباكلورية هاذ الس?نة يف Sدة فهيا  نطالقة الس?نة املاضية، مت تعز 

مؤسسة، من طبيعة احلال هاذ  55ٔ�قالمي، حبيث وصلت هذه الس?نة ٕاىل 
الس?نة كذ¶ ٔ�عطينا  نطالقة �لباكلور| املهنية، وهذا Öمييش يف نفس 

  . جتاه د|ل تعز�ز وتطو�ر العرض الرتبوي
ر| دولية مغربية ف/ خيص الباكلور| اRولية، اJٓن Rينا يعين يه �اكلو 

مؤسسة Sىل الصعيد الوطين، خOار  55من ثالث خOارات، فرÀس?ية يف 
مؤسسات، وهذا  3اJٔجنلزيية ثالث مؤسسات، خOار إالس?بانية كذ¶ 
  .اخليار�ن اoJٔري�ن اعطينا  نطالقة د|هلم هاذ الس?نة

هذا Öمييش بطبيعة احلال مع تو¹ات امليثاق الوطين �لرتبية والتكو�ن 
ة اSRامة التاسعة، ٕاذن ٕاىل ³دود اليوم يعين هاذ الباكلور| يه يعين oاص

كمتر يف وا³د الظروف ا�يل يه Sادية Jٔن مت توفري ال Sىل مس?توى الب½Oة 

التحتية وال Sىل مس?توى كذ¶ اJٔطر الرتبوية، يعين لك ما يلزم من ٔ�]ل 
  . جناح هاذ املس7

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  عقOب الس?يد املس�شار؟هناك ت 

        ::::املس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس?يد الرئLس
  .شكرا الس?يد الوز�ر

ك½شكرو الس?يد الوز�ر Sىل هذه التوضيÃات ا�يل سامهت يف توضيح 
الصورة، ولكن رمغ ذ¶ نعتقد ٔ�ن هذا النوع من الباكلور| يف بعض 

ص بني التالمOذ، وÖيøلق املؤسسات يعين من شgٔهنا ٔ�نه يرضب �اكفؤ الفر 
وا³د النوع من اEمتيزي داoل نفس املؤسسة وبني النيا¦ت واJٔاكدمييات يف 
خمتلف اجلهات د|ل اململكة، وÊرى كذ¶ بgٔن هذه الباكلور| مغربية مرتمجة 

  :ابغينا نعرفو، الس?يد الوز�ر. ¦لفرÀس?ية
ية بنفس ما يه القمية املضافة من ا�لجوء ٕاىل هذه الباكلور| اRول 

  الربامج واملقررات وتغيري فقط لغة التدرðس؟
هل مل �كن ¦ٕالماكن قyل إالقدام Sىل الرشوع يف تنفOذ هاذ  ،كذ¶

 خkيار ¦ش �كون هناك وا³د اRراسة شام^ �ل¡دوى من هاذ 
  الباكلور|؟

ومل ال التفكري يف صيغة تعمميها Sىل مجيع املؤسسات، والس?/ ٔ�ن 
رتبية والتعلمي ينكب Sىل تقOمي ملضامني وتو¹ات امليثاق اKلس اSJٔىل �ل

  الوطين �لرتبية والتكو�ن؟
كذ¶، الس?يد الوز�ر، نعترب ٔ�ن الباكلور| اRولية اليوم ال تعين 

كام ٔ�ن معق إالشاكل ا�يل Öيطرح م1ل هاذ ¦لرضورة الباكلور| الفرÀس?ية، 
معلية التعلمي  خkيار هو فkح نقاش ]دي وفعيل ووطين حول تقOمي 

املعمتدة م\ذ عقود، وحسم يف  خkيار بني تعممي التعريب ¦ش ðشمل 
  .التعلمي اجلامعي ٔ�و الرتاجع عنه ¨شلك لكي

كذ¶ الحظنا يف البداية نقص يف املوارد الÑرشية واJٔطر اليت مل تتوفر 
  . Sلهيا Sدة مؤسسات ا�يل هنجتو فهيا هذه الباكلور| اRولية

  .وشكرا

        ::::رئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

يه يف احلقOقة Sدة ٔ�س?ئ^، و¤ادي يصعب Sيل ٔ�نين جناوب Sىل لك 
لمك وهو  هو ا�يل ميكن نقول. هذه اJٔس?ئ^ يف هاذ الزمن ا�يل هو حمدد ]دا

ٔ�ن هاذ البااكلور| لLست بباكلور| فرÀس?ية، يه �اكلور| مغربية، بربامج 
مغربية، ولكن بلغة اليت يه لغة ٔ�ج\بية، ٕاما فرÀس?ية ٔ�و ٕاجنلزيية ٔ�و ٕاس?بانية، 
ٕاذن �رامج يه �رامج مغربية، وهذا بطبيعة احلال ي¸ىش مع تو¹ات امليثاق 

  .ط ٕاجامع ما بني مجيع ف5ات اKمتعالوطين �لرتبية والتكو�ن ا�يل اكن حم
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7نيا، ف/ خيص يعين ملاذا ٔ�عطينا  نطالقة؟ ٔ�ظن ٔ�ن التدرðس 
¦�لغات اJٔج\بية هو اJٓن ٔ�صبح يعين ملزم �لجميع نظرا الخنراط اقkصاد} 

  .وجممتعنا يف العوملة، وانفkاح\ا بطبيعة احلال Sىل  قkصاد العاملي
ين مقنا بوا³د اRراسة ا�يل مشلت الس?نة 7لثا، ف/ خيص اRراسة، يع

  . املؤسسات، واكنت النتاجئ يه ٕاجيابية 5املاضية، ا�يل مشلت 
مؤسسة، ولكن هذا  55ف/ خيص العرض الرتبوي، فعال اJٓن حنن يف 

ما ÖيعنLش ٔ�ننا ما ¤ادðش نطورو هاذ العرض، هذي بطبيعة احلال مر³^، 
اه ميكن نت¡اوبو ٕاجيابيا مع هذا وٕاىل اكن هناك طلب مفن طبيعة احلال ر 

  . الطلب
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
شكرا الس?يد الوز�ر، وÀشكر الس?يد الوز�ر Sىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
س العامل لٔ¼ندية ٔtه اس?تعداد املغرب لSاللكمة . ومنر ٕاىل سؤال موضو
  .³Jٔد السادة املس�شار�ن من الفرق احلريك، تفضل الفريق احلريك

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ س�شار الس?يد عبد القادر س�شار الس?يد عبد القادر س�شار الس?يد عبد القادر س�شار الس?يد عبد القادر امل امل امل امل 
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يدة والسادة الوزراء،
  الس?يدة والسادة املس�شار�ن،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
يف ٔ�قل من ٔ�س?بوSني س�س?تضيف بالد} Sىل غرار الس?نة املاضية 
4ٔس العامل لٔ¼ندية يف Öرة القدم، ويه تظاهرة ر|ضية Sاملية، تgٔيت بعد 

يت oلقها �رحOل تنظمي 4ٔس ٕافريقOا لٔ¼مم من املغرب ٕاىل غي½Oا الض¡ة ال
  . س?توائية

وارتباطا هبذا احملفل الكروي العاملي، وبعد الز|رة التفقدية اليت قامت 
هبا ا�لجنة التابعة �لفOفا، واملالحظات اليت جسلهتا خبصوص مدى ]اهزية 

اءلتمك حول امل½شgٓت الر|ضية اليت س?تحتضن هذه التظاهرة، نود مس
  . الرتتyLات املتøذة ٕالجناح هذه التظاهرة العاملية

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد محمد والز�ن، وز�ر الش?باب والر|ضةالس?يد محمد والز�ن، وز�ر الش?باب والر|ضةالس?يد محمد والز�ن، وز�ر الش?باب والر|ضةالس?يد محمد والز�ن، وز�ر الش?باب والر|ضة
  الس?يد الرئLس،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
هبذه التظاهرة الر|ضية الهامة طبعا، ٔ�تقدم ¦لشكر اجلزيل Sىل اه¸ممك 

طبعا جوا¦ Sىل سؤالمك، . اليت حتتضهنا بالد} يف Àسخهتا الثانية Sىل التوايل
ٔ�ود التÖٔgيد Sىل ٔ�ن  س?تعداد لtٔس العامل لٔ¼ندية البط^ هاذ الس?نة ٕان 
شاء هللا سLمت ويمت بنفس امحلاس وبنفس الطموح وبنفس  لزتام، الهدف 

عند} ا�يل كنوضعو نصب اSJٔني د|لنا هو ٕاثبات، ٔ�قول  الوحOد اليوم ا�يل
ٕاثبات قدرات ومؤهالت بالد} Sىل تنظمي ٔ�رىق التظاهرات الر|ضية 

  .العاملية
طبعا  س?تعدادات لهذه التظاهرة ٔ�يضا Öيمت وفق ملا ينص Sليه دفرت 

قامت بالد} يعين ¦ختاذ وا³د اKموSة  فا، حOثلفOاخلاص ¦التحمالت 
التدابري الالزمة ٕالجناح هذه اRورة، وا�يل مشلت ٕاSداد وهتيئة الب½Oات  د|ل

نبدا ¶ ¦Eهتيئة د|ل ملعب اJٔمري موالي عبد . الب½Oات التحتية الالزمة
هللا، ا�يل تقال Sليه الك1ري، وا�يل هذي م\اس?بة كزنيد كنgٔكد ذاك اليش 

، ذاك اليش راه ¤ري ا�يل مسعنا ذيك املالحظات ا�يل تقالت وهتريبو Jٔاكد�ر
wم Sىل عواهنه، كام اكن wم سابق يف ال½سøة اJٔوىل د|ل امللعب 
د|ل ٔ�اكد�ر، وعرفkو الض¡ة ا�يل تدارت Sىل ٔ�اكد�ر، ومايش يف 

  . س?تعداد، ٕاىل �ٓخره
Sىل لك، هذي فرصة وم\اس?بة كنgٔكد بgٔن هاذ امللعب، امحلد �، اليوم 

شلك ا�يل اكن عند} فOه هو مشلك امل . يف مس?توى املالعب العاملية
¨س?يط ٔ�ش?نو هو؟ هو فاش تلعبت فOه املقاب^ د|ل 4ٔس العرش، اكنت 

)la pelouse elle est jeune( ،ية، و¦لتايل اكن خصها توصلkيعين ف ،
¦ش توصل �لمس?توى املطلوب اكن خصها توصل مخلسة د|ل الس½مترتات، 

يف غضون جوج ٔ�سابيع هاذ د|ل الس½مترتات، يعين  3اح\ا اليوم يف 
املشلك ¤ادي �كون حتل، وهذا ٔ�ش?نو ا�يل oاله؟ Jٔن فاش اس?تورد} 

\yاملية، جS يبة د|لها ٔ�وال يهÖا ــــــــــهاذ امللعب، ذيك اجلودة د|ل الرت
)les plaques( س?يةÀسميوها ¦لفرLكام ك ،)des plaques lavées( ،

 la terre(لرتبة النباتية، اكنوا مغسولني، و¦لتايل ما جyناش ذيك ا
végétale ( ة صارمة يف تنقل اكعyن اك�ن وا³د املراقJٔ ش معهÞما ]ا

هذا هو إالÖراه، ولكن اجلراثمي �]ول ا�يل ك�س?تورد لك ما هو نبايت، يعين 
واملسؤولني Sلهيا، وا�يل  الفOفاهذا مايش ٕاشاكل، Jٔن هاذ اليش اكن بت�yع 

  . ðش?يدون وينوهون
مالحظات ا�يل قلت لمك ا�يل فهيا هاذ املس?توى د|ل طبعا اكنت 

العشب، ا�يل، ٕان شاء هللا، يف القريب العا]ل، يف هاذ جوج د|ل 
، كزنيد نgٔكد مرة ٔ�خرى و¦لتايل .اJٔسابيع ¤ادي Êكونو يف هاذ املس?توى

  . بgٔن، امحلد � وٕان شاء هللا، امللعب د|لنا يف مس?توى املالعب الكربى
يل هرضوا Sىل الش?تا، ٕاىل ]ات الش?تا، وراه مز|ن جتي اك�ن الناس ا�

الش?تا، ٔ� س?يدي، وتبني لنا العيوب، واش ٔ�} هو ا�يل كنÑين هاذ امللعب؟ 
ش ــــــــٔ�} ¦يق ما درت.. حىت ٔ�} ابغيت ٕاىل ]ات الش?تا و¦ن يل امللعب

)la réception ( رضية راه ¦يق ماJٔوحناسب ذوك الناس، حىت ذيك ا
والرشكة املسؤوS òلهيا وغتحمل مسؤوليهتا، ٕاىل اكن ٔ�دىن خطgٔ  ختلصاÞش،
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غتحمل مسؤوليهتا، بال ما ند�رو ذيك الهاò وذيك الض¡ة ا�يل ك�س?تعملها 
  .ٕاخل... ٔ�ج\دات ٔ�خرى ¦ش ترضب يف بالد} وتقول ها اSالش ما نظموش

فك\متىن ٔ�ن الرساò توصل، Jٔن مايش ¤ري بو³دي�\ا، املسائل ا�يل 

  .بو³دي�\ا، ولكن اك�ن }س ا�يل كLش?تغلوا حبواجي �ٓخر�ن كهتمنا
طبعا مالعب التداريب ٔ�يضا مبدينة الر¦ط ا�يل وصلنا لها، الصيانة يف 
ملعب مرا�ش، واختاذ مجيع التدابري املتعلقة ¦ش نبصمو Sىل دورة، ٕان 

  .شاء هللا، وطبعة ممتزية يف هاذ التظاهرة
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس?يد املس�شار

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس?يد عبد القادر املس�شار الس?يد عبد القادر املس�شار الس?يد عبد القادر املس�شار الس?يد عبد القادر 
  .شكرا الس?يد الرئLس

ٔ�وال، شكرا، الس?يد الوز�ر، Sىل هاذ التوضيÃات، وJٔن املناس?بة 
رشط، ٔ�} ابغيت نغتمن هاذ الفرصة ٔ�يضا ¦ش نطلبو توضيÃات م\مك حول 
هاذ اليش ا�يل تريوجوه حول هاذ العقو¦ت ا�يل ¦غي تفرضها الكونفدرالية 

وطين إالفريقOة Sىل املغرب، دا¦ اك�ن الهرضة �زاف، واك�ن يف إالSالم ال
واRويل هاذ الهرضة ترتوج، ابغينا ٔ�وال توضيح ميل تت¡لس ت�سمع وا³د 

ا، هاذ النوع وì. مليون ٔ�ورو 30مليون ٔ�ورو، ها ا�يل Öيقول  20تيقول 
بد الرٔ�ي العاملي يعرف �ٓش Öيدور يف هاذ املوضوع، د|ل ال�شوðش خص ال

إالفريقOة، وهاذ  Jٔنه هاذ التظاهرة ا�يل ما ابغاÞش متيش فهيا الكونفدرالية
التgٔجOل ا�يل ما ابغاتوش، هذا يشء مفروغ م\و، اح\ا سالينا معه، ولكن 
ابغينا كذ¶ ما تبقاش هاذ النوع د|ل العزò الر|ضية Sىل املغرب، 
Öيخصنا وابغينا Àشوفو ما يه إالسرتاتيجية د|ل احلكومة يف ³اò ما ٕاذا 

ما يه املواقف د|ل احلكومة؟ تقرر تنفOذ هاذ إالجراء رمسيا Sىل املغرب، 
  وما يه إالجراءات ملوا¹ة هذا النوع من العقو¦ت؟

  .وشكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

ٕاىل امسحتو السادة ٔ�عضاء اKلس، ¤زنيدو وا³د جوج دقائق �لس?يد 
العقو¦ت ا�يل الوز�ر يطمئنا ويطمنئ الرٔ�ي العام من oاللنا Sىل هاذ 

  .معموò �لمغرب، تفضل، الس?يد الوز�ر، ٕاىل مسحت

        ::::الس?يد وز�ر الش?باب والر|ضةالس?يد وز�ر الش?باب والر|ضةالس?يد وز�ر الش?باب والر|ضةالس?يد وز�ر الش?باب والر|ضة
  . الس?يد الرئLس ،شكرا Sىل لطفمك

  .ٔ�} ك½شكرمك الشكر اجلزيل Sىل ٕا7رة هذه النقطة ،طبعا
حلدود الساSة ¦يق ما اك�ن . ٔ�وال ذاك اليش ا�يل Öيتكkب ¤ري حصيح

ا�يل ابغيت نgٔكد Sليه ملف\ا اح\ا .  هاذ  جتاهحىت يش قرار ا�يل اختذ يف
القرار د|لنا ا�يل اoذيناه اoذيناه بثقة، واoذيناه من بعد مالمسة مجيع 
اجلوانب وحOثيات هذا امللف، و¦لتايل كنقول لمك ٔ�ن امللف د|لنا هو ملف 
قوي، Jٔن  عتبارات ا�يل اختذت اعتبارات ٕاÀسانية واعتبارات حصية، 

طبعا . قد ٔ�ن القوة القاهرة طبعا ¤ادي حيددها طرف من الطرفنيوال ٔ�عت
القوة القاهرة ¤ادي حيددها، كنمتىن ما نوصلوش لهاذ املس?توى، ولكن رمبا 

  .اك�ن ٔ�طراف ٔ�خرى ا�يل ¤ادي حتددها، وراه افهمتو wيم
ا�يل ابغيت نقول حلدود الساSة ما اك�ن حىت يش ³ا]ة من wم اليس 

حنن لس?نا بصدد احلديث : "تطرح Sليه السؤال قال LSىس حOاتو، فاش
Sىل هاذ ال�م هذا، اليوم اح\ا م\كyني Sىل التنظمي، Sىل التظاهرة 

  ".وٕاجناûا
Öيجي السؤال والنقطة اJٔخرى د|ل راه اكنت تدارت وا³د املقارنة مع 

ا ال جمال �لمقارنة، القرار د|لنا اح\ا م. ني¡ري| والعقو¦ت ا�يل تعرضت لها
اختاذÞش العتبارات س?ياس?ية، ٔ�قولها ؤ�ؤكد Sلهيا مرة ٔ�خرى، اختذ 
العتبارات ٕاÀسانية وحصية، و¦لتايل ال جمال �لمقارنة، ؤ�} ٔ�ؤكد ¶ حلدود 
الساSة ما اكي½ش حىت يش ³ا]ة من ذاك اليش ا�يل Öيتكkب، اح\ا ¤ادي 

و، ٕان ن½kظرو، ما ابغيناش ن�رسعو، إالسرتاجتية د|لنا موضوSة، غن�س?نا
شاء هللا، القرار ا�يل ¤ادي |oذوه، و¦لتايل ¤ادي �كون لنا رد Sىل ذاك 

بgٔن، ٕان شاء هللا، القرار ا�يل ¤ادي يتøاذ  –ولنا اليقني  -اليش، وكنمتىن 
  .¤ادي يتøاذ يف صاحل الكرة إالفريقOة Sامة

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

الس?يد وز�ر الش?باب والر|ضة حول تgٔهيل السؤال الثاين مو]ه ٕاىل 
  .التجمع الوطين لٔ¼حرار، تفضل الس?يد املس�شار. قطاع الر|ضة ببالد}

        ::::املس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساكك
  .شكرا الس?يد الرئLس
  السادة املس�شار�ن،

  الس?يد الوز�ر، 
السؤال د|لنا نطالبمك ببعض التوضيÃات عن س?ياسة احلكومة يف اKال 

  : 1ل ف/ خيص الب½Oة التحتية الر|ضية يف بالد}الر|يض، م 
ٔ�وال، ما هو تصورمك العام يف املس?تقyل يف ٕاطار توزيع املشاريع Sىل 
خمتلف ٔ�قالمي اململكة، Sلام ٔ�ن بعض اJٔقالمي حمرومة من مشاريعمك، ويه 
مؤه^ يف نفس الوقت بيOpا Sىل مس?توى املناخ يف ٕاطار  س?تعدادات ٔ�و 

مك\اس، خ\يفرة، : دية الر|ضية، Sىل سOÑل املثالمعسكرات اJٔن
، 1200الراش?يدية، ورزازات، حلقاش العلو د|هلم Sىل سطح البحر تقريبا 

واك�ن بعض اJٔندية ا�يل �متيش ٕالس?بانيا ملاربيا، واح\ا كمنتازو هباذ اجلو 
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احبالنا حباهلم؟ ومل ال ¦ش �كونوا عند} ٔ�لعاب ٔ�وملبية يف اJٔطلس، 
  . وÀس?تافدو

اح\ا مايش ضد السا³ل، التريان ا�يل اكينني يف السا³ل ويف البحور، 
وليين ابغينا Àس?تفدو حىت اح\ا يف اJٔطلس، ونعرفو هبذيك املنطقة، هذا 

  . هو السؤال د|لنا
وRينا طموح لتحقOق Àس?بة Sالية من حOث الب½Oة التحتية، 

ا�يل هام اكالس��رات والتعريف ¦ملنطقة الس?ياحOة وبعض الش?باب 
  .تيلتجؤوا ³اليا �لر|ضة، وما عند}ش يش جمال �ٓخر من ¤ري هاذ اليش

  .وشكرا الس?يد الرئLس

  :الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر الش?باب والر|ضةالس?يد وز�ر الش?باب والر|ضةالس?يد وز�ر الش?باب والر|ضةالس?يد وز�ر الش?باب والر|ضة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

، Jٔن ما ميكن يل ¤ري Êمثن هاذ املالحظات ا�يل ]ات يف السؤال د|لمك
  .فعال يه كتعكس وا³د الواقع ا�يل كنعLشوه مجيع وكنتقامسوه

املسòٔg د|ل التقس?مي، الوزارة اليوم عندها وا³د التو]ه ]ديد، هو ٔ�ن 
من هنار حتملنا املسؤولية كنا ك½ش?تغلو Sىل وا³د املنظام، وا³د 

)l’organigramme( ىل ٕاخراج وا³د املد�ر|ت ¹وية، هاذS اش?تغلنا ،
|ت اجلهوية، ٕان شاء هللا، اليوم راها وا]دة، ك�س?ىن التفعيل Jٔن املد�ر

  . Sاد خرجت يف اجلريدة الرمسية
ٕاذن، ٕان شاء هللا، اح\ا ك½ش?تغلو ¦ش �كون وا³د الفلسفة د|ل 
oلق هاذ املد�ر|ت اجلهوية، مايش فقط ¤ري ¦ش نبقاو يف وا³د الهيئات 

دا¦ �لالمتركز، عش?نا  ا�يل ¤ادي �كون يف اجلهات، ال، ¤ادي منش?يو
 la(الالمركزية، ٔ�ش?نو احملدودية د|لها، ٕاذن اليوم ¤ادي منش?يو لالمتركز 

déconcentration( ي يعين ٔ�ن ¤ادي حنولو القرار املايل لهاذìاليشء ا ،
اجلهات، وهذا كنظن هو احلل الوحOد اìي ¤ادي يعطينا التوازن ما بني 

ية د|ل الوزارة ا�يل ¤ادي تقسم Sىل اجلهات، Jٔن ¤ادي �كون هاذ املزيان 
هاذ اجلهات، و¦لتايل ¤ادي ندفعو و¤ادي نلزمو و¤ادي نفرضو Sىل هاذ 

  . اجلهات ٔ�هنا تنخرط يف التمنية احمللية
Jٔن اليوم Öيفاش ك½ش?تغلو؟ اليوم ك½ش?تغلو ¦�يل وا]د، ٕاىل كنت ٔ�نت 

ٕاذن ك½شوفو يف وا³د اجلهة معينة عندك عقار ٕاىل �ٓخره كند�رو اتقاقOة، 
اشكون ا�يل وا]د، ولكن اليوم ابغينا ندوزو لوا³د املر³^ 7نية، ابغينا 
نفرضو حىت Sىل ا�يل ما وا]دش، ولكن ¦ش نفرضو خص �كون �ٓليات، 
ٕاذن اJٓليات يه oلق هاذ املد�ر|ت اجلهوية ا�يل ¤ادي يتعطاها وا³د 
 دفرت التحمالت، لك س?نة لك مد�ر ¹وي ¤ادي نوقعو معه دفرت

  .التحمالت

ٔ�ش?نو يه املسؤولية د|ل املد�ر اجلهوي؟ هو ٔ�نه ¤ادي �كون Öيدور 
وكرياقب املندوبيات احمللية، ولك س?نة ¤ادي �كون التقOمي د|ل دفرت 
التحمالت واش ذوك اJٔهداف حتققت ٔ�و ما حتقق�ش، وبناء Sىل هاذ 

و¦لتايل التقOمي هذا ¤ادي يتÃدد املصري حىت د|ل املد�ر اجلهوي بنفسو، 
  .¤ادي �كون وا³د القفزة ممتزية

¦لرجوع ٕاىل العامل القروي، طبعا ما ¤ادðش خنتلفو، مازال هناك 
خصاص، ولكن كنظن، ٕان شاء هللا، هباذ اJٓلية اجلديدة كنمتناو ٔ�ننا حناولو 

  .نتدارÖو ذاك اخلصاص
ف/ خيص املسòٔg د|ل العلو كام حتدثت Sىل ٕافران وSىل اJٔطلس، 

و Àس�مثرو، ابدينا اليوم عند} مدينة ر|ضية يف ٕافران، وتنÃاولو كنÃاول
هنيؤوها Jٔن فهيا العلو، ٔ�يضا حىت يف م\اطق ٔ�خرى، احلس?مية ٕاىل �ٓخره، 

، د|ل ٔ�لعاب )l’athlétisme(كند�رو وا³د املرÖبات ر|ضية و³لبة د|ل 
القوى، Jٔن فعال هاذ املناطق يه ا�يل كتقدر تعطينا وا³د التدريب 
ووا³د اKموSة من اJٔبطال ا�يل يقدروا �كونوا يف وا³د املس?توى Sايل 

  .ويقدروا حيققوا لنا النتاجئ املطلوبة
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب؟ الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساكك
Àشكر الس?يد الوز�ر Sىل هاذ التوضيÃات، وتنطلبو م\مك يف هاذ 

  .من هاذ اليش ا�يل قلتو %25تواSدو} ولو }oذو  2015د|ل  املزيانية
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .شكرا الس?يد الوز�ر Sىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة
ون½kقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر الس?يا³ة اìي موضوSه 

س?تقاليل، املس�شارون احملرتمون ٔ�عضاء الفريق  . �لس?يا³ة 2020رؤية 
  .ٕاذن ما اك�ن ³د

ٕاذن، ٔ�مر ٕاىل السؤال املوايل املو]ه كذ¶ ٕاىل الس?يد وز�ر الس?يا³ة، 
وموضوSه س?ياسة املعارض واملؤمترات، لفريق اJٔصاò واملعارصة، تفضل 

  .الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد العراملس�شار الس?يد العراملس�شار الس?يد العراملس�شار الس?يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  الس?يد الرئLس،
  الس?يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،
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³ة املعارض واملؤمترات رمقا هاما يف مؤرش التمنية وكذ¶ يف Þشلك س?يا
مداخOل اRوò و]لب الس?ياح اJٔ]انب واملغاربة، ولو ٔ�ن هذه املعارض 

  . تعرف نقصا Öبريا
  ماذا تنوون فعN من ٔ�]ل ³ل هذا املشلك؟: Àسائلمك، الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .وز�رتفضلوا الس?يد ال

        ::::الس?يد حلسن ³داد، وز�ر الس?يا³ةالس?يد حلسن ³داد، وز�ر الس?يا³ةالس?يد حلسن ³داد، وز�ر الس?يا³ةالس?يد حلسن ³داد، وز�ر الس?يا³ة
  .شكرا الس?يد الرئLس احملرتم

  .شكرا الس?يد املس�شار Sىل طرح هذا السؤال
¦لفعل س?يا³ة املؤمترات وس?يا³ة اJٔعامل �مة ]دا، ملاذا؟ Jٔهنا يه 
س?يا³ة لها قمية مضافة، فهيا مسgٔلتان، فهيا اJٔعامل اليت �كون ملحقة هبا، 

ا³ة ا�يل كمتيش فهيا، ولكن ٔ�} ال ٔ�ظن ٔ�ن بالد} ولكن كذ¶ حىت الس?ي
¦لعكس، اح\ا عند} الس?بق ¦ل½س?بة لب]ان املنطقة والب]ان . مgkٔخرة

 80املنافسة Sىل البحر اJٔبيض املتوسط، نظرا Jٔنه عند} م5ات املؤمترات و
مشارك  250مهنا كتعدى  %50معرض ا�يل كتقام دوليا ¦ل½س?بة �لمغرب، 

مشارك، واك�ن بعض املعارض ا�يل يه كربى ٔ�و  250 ٔ�قل من %50و
بعض ا³Jٔداث واملؤمترات ا�يل يه كربى يف املغرب، وخصوصا يف مدن 
احبال مرا�ش ا�يل يه عندها حصة اJٔسد، ولكن كذ¶ اRار البيضاء، 

  .طن¡ة، ٔ�اكد�ر والر¦ط
ٕاذن، ٔ�} تنظن ٔ�نه هذه س?ياسة حنن نقر هبا ون�yعها، وحنن يف ٕاطار 

  .وجي لها Sىل املس?توى اRويل وSىل املس?توى الوطينالرت 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  . تفضل، هناك تعقOب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس?يد العراملس�شار الس?يد العراملس�شار الس?يد العراملس�شار الس?يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  .يف احلقOقة، ام\ني ت½سمعو اJٔجوبة تنقولو رمبا اJٔمور لكها خبري

، مؤمتر ينظم يف خمتلف ٔ�ر]اء العامل س?نو| 1500ٔ�} ميل ت½شوف 
ميل ت½شوف . د|ل املؤمترات 5و 4وت½شوف اح\ا يف املغرب تنظمو ما بني 

ٔ�لف مقعد، وÀشوف اح\ا يف املغرب عند}  �150رÖيا Sىل سOÑل م1ال فهيا 
مقعد، ميل ت½شوف اح\ا عند} مرا�ش بو³دها ا�يل اكينة و¦يق  5000

  .املدن ما تي�\ظم فهيم والو، الس?يد الوز�ر
|لمك، قمية مضافة، تن�ساءل، ميل ترنجع لٔ¼رقام ميل ك½سمع ال�م د

، ت½شوف اك�ن 2015-2014ا�يل ]اتنا يف املرشوع د|ل القانون املايل 
مليار درمه س?نة  43,9وا³د الرتاجع Öبري يف الس?يا³ة، وت½شوف من 

، وت½سمعو احلكومة 2014د|ل املليار س?نة  44,8، وصلنا اJٓن 2011
يا ومل تقعدها جضي¡ا بgٔن اJٔمور خبري والس?يا³ة تتغرد وتتلكم، ؤ�قامت اRن 

خبري، وليايل املبLت �زادت، والس?ياح ارتفعوا، تنقولو فني اك�ن هاذ اليش؟ 
  !هللا S�ٔمل

يف بالد}، مادام ٔ�نه اك�ن ³اليا �راجع Öبري من هاذ املبالغ ا�يل قلت 
اش لمك، الس?يد الوز�ر، وت½شوفو هاذ املعارض وهاذ املؤمترات، تنقولو و 

Jٔنه اك�ن سؤال  !اح\ا ا�يل ما اكي½O½ش وال احلكومة ا�يل ما اكيناش؟
عريض وÖبري تkLطرح، هاذ املعارض والف\ادق ا�يل مkوا]دة �كرثة يش 
اشوية يه يف مرا�ش، ٕاىل ابغينا ننظمو معرض ما فيش مدينة من املدن، 

Sىل هاذ تنلقاو ٕاشاكل، فني غنوفرو املبLت لهاذ املواطنني ا�يل غيتوافدوا 
   املدينة؟

ولكن، ان¸ ت½سمعومك غي لكيش بيøري، اهرض} Sىل الس?يا³ة اجلبلية 
خبري، الس?يا³ة اRاoلية خبري، الس?يا³ة د|ل اJٔ]انب Rى املغرب مز|ن، 
ٕايوا رٔ�فة ¦ملواطنني، الس?يد الوز�ر، نقولو يش يوم من اJٔ|م بgٔنه ها احلقOقة 

ا اJٔرقام، وشف\ا الرتاجع، راه مايش يه كام يه، Jٔنه احلقOقة راه ميل شف\
  .ا�يل تتقولوا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر الس?يا³ةالس?يد وز�ر الس?يا³ةالس?يد وز�ر الس?يا³ةالس?يد وز�ر الس?يا³ة
مع اJٔسف، الس?يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن اJٔرقام عنيدة، احلكومة ال 

اJٓن م1ال تغرد، ¦لعكس، احلكومة تقول الواقع، والواقع ¤ادي نعرفوه، بgٔنه 
يف هاذ الشهر هذا، اكينة ثالث تظاهرات كربى ا�يل كزتيد اكرث من 

  .، غي يف هاذ شهر هذا، فقط يف ٔ�س?بوSني اكينة ثالث تظاهرات2000
د|ل التظاهرات كربى، ٔ�} ماعرف�ش  10ابتداء من سÑمترب ٕاىل هنا|، 

اRرمه مليار د|ل  43هاذ اJٔرقام ام\ني جyتوها، وٕاىل قلت يل بgٔن اكنت 
مليار، هذي ز|دة، هذا مايش  44د|ل املداخOل د|ل الس?يا³ة وصلت 

ولكن، ٕاىل قلت يل بgٔنه اك�ن هاذ املدن ا�يل ذÖرت . نقصان ¦ل½س?بة يل ٔ�}
 30ٔ�نه فهيا نقص د|ل الطاقة إاليوائية، ٔ�} ال ٔ�تفق، م1ال ٔ�اكد�ر راه فهيا 

. �ٓالف رس�ر 10ة فهيا ٔ�لف رس�ر، طن¡ 17ٔ�لف رس�ر، اRار البيضاء فهيا 
ٕاذن، هاذو راه ميكن هتز الك1ري من املؤمترات، والطاقة إاليوائية د|لنا من 

راه عند} جوج قصور . �ٓالف 10}حOة املقاSد يف املؤمترات راه واص^ لـ 
د|ل املؤمترات كربى مبواصفات دولية موجودة يف مرا�ش، وحنن يف ٕاطار 

 اRار البيضاء ا�يل هو �م ]دا Sىل بناء الثالث، راه وا³د ÖيتÑىن يف
ما اعرف�ش هاذ اJٔرقام ام\ني جyتوها، الس?يد .. ٔ�} ما تنظ½ش.. مس?توى

  املس�شار احملرتم؟ 
هاذ اJٔرقام، الواقع راه عنيد، احلكومة ال تغرد، ٕاىل اكن يش واقع فاش 
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تيكون ٔ�ن الس?يا³ة تنقص، راه تنقولوها، فاش تتكون بgٔن كزتيد، راه 
وهاذ اJٔرقام هذي ما كتجيهباش احلكومة، . ا، اح\ا ما زد}هاشتنقولوه

Öيجيهبا املرصد ا�يل هو د|ل الس?يا³ة وا�يل هو القطاع اخلاص ا�يل 
  !كLرشف Sليه، ٕاىل اكن القطاع اخلاص حىت هو تيكذب، ما نعرف

ولكن هاذو ٔ�رقام، اح\ا راه ما تنجيبوهاش من عند}، ¦لعكس، 
هذي، هذي ٔ�مور ا�يل يه موجودة وموثقة، ولكن اح\ا| ٔ�نه هاذ اJٔمور 

ٕاىل ابغييت تقول يل بgٔنه راه ما عند}ش طاقة ٕايوائية ا�يل كتوصل م1ال 
ٕالس?بانيا وال فرÀسا، حصيح، سواء ¦ل½س?بة لقصور املؤمترات و¦ل½س?بة 

Jٔنه الطاقة إاليوائية .. وحنن نطمح ٔ�ننا Êكونو يف هاذ. لٕاليواء، هذا حصيح
بو³دها ) Costa del Sol(ٔ�لف رس�ر، بRL م1ال  210} املوجودة عند

ٔ�لف رس�ر، ولكن هاذو ٔ�مور جيب ٔ�ن نعمل Sلهيا، ولكن حنن  400فهيا 
  . م\افسني Sىل مس?توى اRول د|ل البحر اJٔبيض املتوسط ¨شلك Öبري

  .وشكرا

  ::::لس?يد رئLس اجللسةلس?يد رئLس اجللسةلس?يد رئLس اجللسةلس?يد رئLس اجللسةا
  يري؟نعم؟ يف ٕاطار ال�س? .. شكرا، Àشكر الس?يد الوز�ر Sىل مسامهته

  :ملس�شار الس?يد النعمي مOارةملس�شار الس?يد النعمي مOارةملس�شار الس?يد النعمي مOارةملس�شار الس?يد النعمي مOارةا
¤ري ٔ�نه ذÖرتو، الس?يد الرئLس، سؤال الفريق  س?تقاليل �لو³دة 
والتعادلية ٕاىل الس?يد وز�ر الس?يا³ة، وقد مت االتفاق مع املكkب Sىل تغيريه 
ٕاىل سؤال �ٓين �لس?يد وز�ر التجهزي، وì¶ مل نطرح سؤالنا Sىل الس?يد 

  .وز�ر الس?يا³ة
  .شكرا

        ::::Lس اجللسةLس اجللسةLس اجللسةLس اجللسةالس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ 
  .شكرا

ٕاذن، منر ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة 
. والتمنية  ج¸عية حول مgٓل مرشوع قانون حماربة العنف ضد ال½ساء

اللكمة ³Jٔد السادة املس�شار�ن من فريق اJٔصاò واملعارصة، تفضل اليس 
  .شكOل

        ::::ملس�شار الس?يد Sابد شكOلملس�شار الس?يد Sابد شكOلملس�شار الس?يد Sابد شكOلملس�شار الس?يد Sابد شكOلا
  لوز�رة،الس?يدة ا

  السادة الوزراء،
¦لرمغ من تعهدات احلكومة الواردة برب}جمها الرامOة ٕاىل تقوية الس?ياسة 
العمومOة اخلاصة مبÃاربة لك ٔ�شاكل العنف ضد ال½ساء ووضع اJٓليات 
والتدابري القانونية واملالية اخلاصة بذ¶، Sالوة Sىل التع¡زي املؤسسايت 

ملساSدة القانونية والنفس?ية �ل½ساء حضا| واجلغرايف �لمراكز  ج¸عية وا
العنف، مازالت، الس?يد الوز�رة، خمتلف الفعاليات ال½سائية واحلقوقOة 

هذا اoJٔري اìي مل . ت½kظر صدور قانون oاص مبناهضة العنف ضد ال½ساء

يعرف طريقه ٕاىل املؤسسات والعمل Sىل ٕاقراره، رمغ  لزتامات اRولية 
  . رسة االتفاقOة�لمملكة يف جمال املام

ٔ�مام هاذ التgٔخر، Àسائلمك الس?يدة الوز�رة، عن مgٓل مرشوع قانون 
حماربة العنف ضد ال½ساء، وهل س?تقوم وزار�مك ب�\ظمي نقاش وطين حول 

  املوضوع؟ 
  .وشكرا مس?بقا

  ::::لس?يد رئLس اجللسةلس?يد رئLس اجللسةلس?يد رئLس اجللسةلس?يد رئLس اجللسةا
  . شكرا

  .تفضيل الس?يدة الوز�رة

        ::::اJٔرسة والتاJٔرسة والتاJٔرسة والتاJٔرسة والتمنمنمنمنية  ج¸عيةية  ج¸عيةية  ج¸عيةية  ج¸عيةالس?يدة ¨س?مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة و الس?يدة ¨س?مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة و الس?يدة ¨س?مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة و الس?يدة ¨س?مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة و 
  .¨سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Sىل س?يد املرسلني

ٔ�وال، الس?يد املس�شار احملرتم، ٔ�شكرك Sىل هذا السؤال، حبيث وفرت 
هل مرشوع القانون حملاربة العنف ضد : يل فرصة لٕال]ابة عن هذا السؤال

  ال½ساء س?يخرج؟
نه قدم يف جملس حكويم سابق، اRليل Sىل ذ¶ �ٔ . طبعا، س?يخرج

ونوه به لك ٔ�عضاء احلكومة، واكنت هناك مطالبة ٕ¦دoال بعض 
املالحظات، ف\حن اس?تلمناها ؤ�دoلناها، وسوف يربمج قyل هناية هذه 

  . الس?نة وس?يصادق Sليه
  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .تفضل الس?يد املس�شار

  :املس�شار الس?يد Sابد شكOلاملس�شار الس?يد Sابد شكOلاملس�شار الس?يد Sابد شكOلاملس�شار الس?يد Sابد شكOل
 رتفاع د|ل الوترية د|ل العنف ضد ال½ساء ببالد} ¤ري بعيد واش 

  ببعض اJٔسابيع Sىل اليوم العاملي د|ل ال½ساء، واش مايش عيب؟ 
واش يف اخyارك، الس?يدة الوز�رة، واح\ا Sاد تن½kظرو القانون خيرج ما 
 وقع يف اJٔسابيع اoJٔرية؟ املرٔ�ة ا�يل را]لها ا�يل شوه لها و¹ها، واملرٔ�ة

اJٔخرى ا�يل داoل احملمكة را]لها مايش ¤ري شوه لها و¹ها، ما oالش فهيا 
ما تبقى وال تنظر، وهاذ اليش ٔ�مام احملمكة، وهاذ اليش لكو، الس?يدة 

  . الوز�رة، واح\ا ¦قني تن�س?ناو هنار �ٓش ¤ادي خيرج هاذ القانون
اSالش املسائل ا�يل يه �مة ويه من ٔ�]ل إالÀسان عوض ما 

من اJٔوليات تند�روها حىت يف الرب}مج ٔ�و يف اJٔج\دة د|لنا ند�روها 
اoJٔرية، هذا يgٔسف �، ¦خلصوص املواطن عندو انتظارات، تي½kظر يش 
³ا]ة من احلكومة يف الوقت ا�يل ¦خلصوص ا�يل كتكون صدرت يف 
اجلرائد ¤ادي خيرج، سوف خيرج، وانت ها انت تتقويل اJٓن راه هاذ 

 اKلس د|ل احلكومة، ولكن ذوك العياالت ا�يل القانون راه داز يف
]السني هنار لكو وهام تتøىل Eهيم دار بومه، وهام وجومه Öي�رشطوا، وهام| 
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 !يف الز}يق تيرتماو هام ووليدهتم، تي�س?ناو هاذ القانون، و¦يق ما خرجش
  ...قانون ¦ش تعطى

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  الوز�رة، هناك رد Sىل التعقOب؟ تفضيل الس?يدة

        ::::الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتالس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتالس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتالس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنمنمنمنية  ج¸عيةية  ج¸عيةية  ج¸عيةية  ج¸عية
  الس?يد الرئLس،

ابغيت ¤ري نقول بgٔنه اليوم العاملي حملاربة العنف مايش بعيد Sلينا ال 
نومفرب، حOث ٔ�طلق\ا امحل^  25بgٔس?بوع وال ٔ�س?بوSني هو اليوم ¦لضبط 

حتت شعار �م ]دا، يد�ن لك هؤالء ا�ìن يعنفون الوطنية حملاربة العنف 
، هذا هو ")شامتة"الر]ل ا�يل يعنف املرٔ�ة : (املرٔ�ة �لكمة مغربية ٔ�صي^ قوية

  .الومص اìي Êريده ٔ�ن �كون Sىل جyني لك معنف �لمرٔ�ة
ونبغي نgٔكد ¶، الس?يد املس�شار احملرتم، Jٔن القانون و³ده ال �كفي، 

Sام وهو  15قدم\اه يف جملس حكويم سابق راه مع ٔ�ن هذا القانون اìي 
¦غي خيرج وما خرجش، مل خيرج من إالدارات ومن ماكتب الوزارة حىت 

وعند} . خرج يف عهد هذه الوزارة يف جملس حكويم سابق كام قلت لمك
كذ¶ ¹�ٔزة ٔ�خرى S�ٔلنت اليوم Sىل ٕا³داث املرصد الوطين حملاربة العنف 

Oشرتك فÞ يìمتع املدين ضد ال½ساء، واKة ومجعيات اOات احلكومSه القطا
ال½سائية و¦يق املؤسسات، وهذا املرصد هو اìي س?ميك\نا من رصد واقع 
هاته الظاهرة وكذ¶ حمار�هتا، ونقول لمك بgٔننا وقعنا مع اJٔمن الوطين ومع 
اRرك املليك ومع وزارة الصÃة ومع وزارة العدل وا³د املنظومة معلوماتية 

، س?توفر لنا اJٔرقام وتوفر لنا املعلومات، ومن oاللها سLمت �مة ]دا
الت½س?يق الس?تقyال ال½ساء املعنفات ومواÖبهتن، و¦لتايل ٔ�ننا يلقاو} ٕاىل 
]اÊهبم، لكن حنن Êركز Sىل اجلانب الوقايئ ٔ�كرث من اجلانب امحلايئ 

  . والعال` بعد ذ¶
مسؤولي�\ا اكملني،  ٕاذن، اجلانب الوقايئ هو، الس?يد املس�شار احملرتم،

ٔ�ن نؤطر اKمتع، نؤطر اKمتع مكثقفني، ٕاكSالم اليوم يÑث العنف يف اKمتع 
املغريب م\ذ ٔ�ن �كون إالÀسان طفال صغريا، كذ¶ املناجه املدرس?ية اليت 
تفرق بني اجل½سني، لك وا³د دا�رة ليه وا³د اJٔدوار oاصة به، لLس 

Oساس?ية لتحقJٔق املساواة بني اجل½سني، وهذه الثقافة هناك القمي واملفاهمي ا
يه الثقافة اليت Êريدها من ٔ�]ل ٕارساء Sداò اج¸عية وكذ¶  –لعمري  –

اRميقراطية اليت ن½شدها، دميوقراطية ال Àس?تحرضها فقط يف جمال 
Nٔمكgالس?ياسة، ولكن كذ¶ يف السلوك  ج¸عي العادل �لمجمتع ب.  

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
الوز�رة، وÀشكر الس?يدة الوز�رة Sىل مسامههتا القمية يف  شكرا الس?يدة

  . هذه اجللسة
ون½kقل ٕاىل السؤال املوايل املو]ه ٕاىل الس?يد الوز�ر املنتدب Rى رئLس 

احلكومة امللكف ¦لشؤون العامة واحلاكمة، وموضوSه نتاجئ تطبيق نظام 
  . املقاðسة يف سعر احملروقات

من الفريق اRس?توري، تفضل الس?يد  اللكمة ³Jٔد السادة املس�شار�ن
  .  املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العاليف
  الس?يد الرئLس،
  السادة الوزراء،
  الس?يدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
  الس?يد الوز�ر،

رشعت احلكومة بقرار انفرادي ودون ٔ�ي اس�شارة ¦ع¸د نظام 
وoالل هذه الفرتة عرفت  املقاðسة يف سعر احملروقات م\ذ ٔ�كرث من س?نة،

ٔ�سعار احملروقات ز|دة Öبرية و�راجعات طفOفة يف السوق الوطنية، 
و¦ملقابل عرفت ٔ�سعار البرتول اخنفاضا Öبريا، وSلام ٔ�ن توقعات احلكومة 

  . دوالر 100يفوق  2014لس?نة 
هل الزتمت احلكومة بنظام : ال�ساؤل اìي يطرح نفسه، الس?يد الوز�ر

س?تفاد املس?هت7 املغريب من �راجع ٔ�سعار البرتول Sامليا، املقاðسة؟ وهل ا
وخصوصا حنن نعرف بgٔن الفال³ة يه العمود الفقري لالقkصاد املغريب 

  وÞسامه يف اJٔمن الغذايئ؟ 
واJٓن، الس?يد الوز�ر، راه ٔ�صبح احلرث د|ل الهكkار يتعدى مثن 

طلبو م\مك اSالش الزريعة د|لو، والسÑب راجع ٕاىل ٔ�مثنة الاكزوال، واح\ا تن 
  هاذ الفالح ما �كوÀش عندو يش دمع كام هو موجود اJٓن يف فرÀسا؟

  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، تفضلوا

الس?يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئLس احلكومة، امللكف ¦لشؤون الس?يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئLس احلكومة، امللكف ¦لشؤون الس?يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئLس احلكومة، امللكف ¦لشؤون الس?يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئLس احلكومة، امللكف ¦لشؤون 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .الرحمي¨سم هللا الرمحن 
  الس?يد الرئLس،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
املشلك عندي مع اJٔرقام، اRوò د|لنا دوò حمرتمة، واJٔرقام د|لها 
معرتف هبا دوليا، Jٔنه ك�ش?تغل Sلهيا اRول ا�يل ٕاما مشاركة معنا اقkصاد|، 

  . ٕاما ³ليفة د|لنا، واملؤسسات
الز|دة املهوò يف " :دا¦ اس?تعملت وا³د العبارة Öبرية �زاف

، ها اجلدول د|ل الز|دات لك شهر، ها هو ¤½سلمو �لرئاسة "احملروقات
، ما super (12,18(البزن�ن  16/06/2012وتوزعو Sليمك، زد} هنار 



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

20 

 )م 2014نونرب  25( ه 1436 صفر 2

، ولكن ا¨شÃال هو 13,32ورجع بــ  2014حىت وصلنا لــ  12فاÞش 
، ها 2012، ٔ�قل من يونيو 11,97وصلنا  16/11/2014اليوم؟ اليوم 
  .املعطى اJٔول

، 16/06/2012درمه يف  8,15املعطى الثاين هو الاكزوال، الاكزوال 
درمه، ðشوفوا الناس فني يه  9,69بـ  2014 ،01/11/2014اليوم 

  !الز|دة املهوò يف املواد النفطية
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب؟ تفضل

        ::::يفيفيفيفاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العالاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العالاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العالاملس�شار الس?يد عبد الرحمي العال
شكرا الس?يد الوز�ر Sىل هذا اجلواب، ٕاال ٔ�ننا حنن نالحظ ٔ�ن احلكومة 

هنا، الس?يد . تت¡اهل خفض مثن الاكزوال رمغ �راجع اJٔسعار العاملية
الوز�ر، ¤ادي نذÖرك مبا ]اء Sىل لسان رئLس احلكومة يف مساءلته 

 100الشهرية، قال لنا بgٔنه راه اح\ا ت½kوقعو بgٔن البرتول ¤ادي يوصل 
 117دوالر، وابنL\ا Sلهيا هاذ املزيانية، ولكن اJٓن راه انتقل البرتول لــ 

مليار د|ل  60دوالر، وتنعرفو بgٔن لك دوالر �زاد ٕاال اRوò حتملت Sليه 
دوالر ٔ�صبح  76دوالر وال  75دوالر حىت اليوم  117س?ن�مي، واJٓن من 
وا³د العملية  دوالر ٕاىل در} لها 41دوالر، وهاذ  41وا³د الفرق د|ل 

 60دوالر ونرضبوها يف  41حسابية ¨س?يطة، الس?يد الوز�ر، تنو]دو ذيك 
مليار د|ل الس?ن�مي، ¤ري، الس?يد الوز�ر، ابغينا  2460مليار راه ]ابت لنا 

نعرفو هاذ اJٔموال فني امشات، واملواطن املغريب مل يلمس ٔ�ي اخنفاض 
 .ملحوظ يف ٔ�مثنة الاكزوال

  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس?يد رئLس اجل الس?يد رئLس اجل الس?يد رئLس اجل الس?يد رئLس اجل 
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر

الس?يد الوز�ر املنتدب Rى رئLس احلكومة، امللكف ¦لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Rى رئLس احلكومة، امللكف ¦لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Rى رئLس احلكومة، امللكف ¦لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Rى رئLس احلكومة، امللكف ¦لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

¤ري هو ا�يل Öيحسب بو³دو كLش?يط ليه، احشال حسÑت من 
ٔ�وال، كتلكم Sىل السوق العاملية، Sىل اJٔقل . مليارات؟ ال، ال، ال، امسعين

، نبقاو نتلكمو يف )Brent(يف  79,33ت اضبط السوق، السوق اليوم دار 
  . وا³د العدد د|ل اJٔمور

ٔ�} من oاللمك ابغيت نÑرش الشعب املغريب بgٔنه يف هناية الشهر املواد 
 .  النفطية ما ابقاÞش يف صندوق املقاصة، ا�يل عندو يش شغل مييش ليه

  

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
مهته القمية يف شكرا الس?يد الوز�ر، وÀشكر الس?يد الوز�ر Sىل مسا

  .هذه اجللسة
ون½kقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر 
. التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك، امللكف ¦لنقل حول تدين oدمات القطار

اللكمة ³Jٔد السادة املس�شار�ن من فريق اJٔصاò واملعارصة، تفضل اليس 
  .بومنر

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس?يد الرئLس

  الس?يد الوز�ر،
يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية الوزارة الرامOة ٕاىل حتديث مجيع حمطات قطارات 
اململكة وجعلها رافعة اقkصادية ٔ�ساس?ية وفضاء يوفر ظروف الرا³ة 
�لمسافر�ن وضامن جودة اخلدمات وحتسني الب½Oات التحتية و س��ر 

زتامات يف ٔ�فق جتويد oدمات فهيا، مت التنصيص Sىل مجموSة من  ل
 2012عربة قطار يف الفرتة ما بني  204الفضاءات، من بLهنا حتديث قرابة 

، ٕاال ٔ�ننا اليوم، وحنن Sىل مشارف هناية هذه الفرتة، مازالت 2014و
Sىل ³الها، حOث اس?مترار  "سكك احلديديةل املكkب الوطين � "oدمات 

} ٔ�ن Àسائلمك حول در]ة تgٔخر القطارات وSدم انضباطها، وهو ما يدعو
  وفا�مك بت7  لزتامات، وما هو تصورمك لتجويد oدمات القطار؟

  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .تفضل الس?يد الوز�ر

الس?يد محمد الس?يد محمد الس?يد محمد الس?يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::وا�لو]Lس�Oك، امللكف ¦لنقلوا�لو]Lس�Oك، امللكف ¦لنقلوا�لو]Lس�Oك، امللكف ¦لنقلوا�لو]Lس�Oك، امللكف ¦لنقل

  .شكرا الس?يد الرئLس
  .يد املس�شارشكرا الس? 

هتمت هبذه اخلدمة  -كام احلكومات السابقة  -¦لفعل، احلكومة احلالية 
  .ا�يل ميكن نقولو حلد اJٓن يه مازالت oدمة معومOة

املكkب الوطين "ال خيفى Sليك، الس?يد املس�شار احملرتم، Sىل ٔ�نه 
ðش?تغل ٔ�ساسا يف الب½Oة التحتية، وعندو الشق الثاين  "�لسكك احلديدية

 هو �م ا�يل هو د|ل اجلودة ود|ل اخلدمات املقدمة، اكن عند} ا�يل
مليار درمه  13، هاذ 2015-2010مليار درمه يف  �13ر}مج د|ل 

، ورامك تفضلتو Sىل 2011و 2010تقسمت Sىل الرب}مج ا�يل تدار يف 
العر¦ت اليت مت ال�شغيل د|هلم، اجلودة  109وا³د العدد د|ل العر¦ت 

العديد من احملطات ا�يل تنالحظوها، احملطات ا�يل تندوزو فهيا  Sىل صعيد
 2012ت½شوفو ٔ�هنا تتغري بطريقة منوذجOة و�رؤية وتصور مس?تقyيل، ¦يق يف 

عند} العديد من العر¦ت ا�يل ت½ش?تغلو Sلهيم ¦لفعل، Sىل ذاك  2014ٕاىل 
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} اليش تyLان ٔ�نه مازال بعض العر¦ت ا�يل مازال فهيا ٕاشاكالت، و�ٔ 
و]دة، ا�ليل، العر¦ت ا�ليلية،  -ٔ�وافقك، اخلط اJٓن د|ل اRار البيضاء 

هاذ العر¦ت راه اح\ا ت½ش?تغلو Sلهيم Sىل ٔ�ساس ٔ�نه الرب}مج د|لنا Êمكلوه، 
مازال ما مكلناهش، ويف املزيانية احلالية ¤ادي حناولو Sىل ٔ�ننا ¦لفعل ٔ�ننا 

  .جلودةنوفOو وا³د اKموSة من إالشاكالت د|ل ا
، %80اJٔمور ا�يل يه رمسية، وا�يل عند} ف/ يعين التgٔخرات عند} 

هو ا�يل فOه مشالك، هو رمق ا�يل خصنا  5مبعىن ٔ�نه قطار من ٔ�صل 
  . حنس?نوه، اح\ا مkفقني

اك�ن ٕاشاكل ا�يل هو مرتبط ٔ�يضا ¦خلدمات د|ل إالÀسان، العالقات 
  .ه، مازال فهيم ٕاشاكالتداoل القطارات، الناس ا�يل ملكفني، ٕاىل �ٓخر 

ٕاشاكل يف اخلدمات د|ل إالSال}ت، مازال فهيا ٕاشاكالت وهاذ 
إالشاكالت تتطلب م\ا ¦لفعل ٔ�ننا Àش?تغلو مجيع Sىل ٔ�ساس ٔ�ننا نطوروها، 
وÖ�ٔيد ٔ�نه اجلودة والسالمة اJٓن ٔ�صبحوا جوج د|ل النقط ا�يل يه مركزية 

ل هذه الفرتة املتبقOة ٔ�ننا يف العمل د|ل املكkب وا�يل ¤ادي حناولو oال
  .نطوروها، ٕان شاء هللا رب العاملني

  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .اليس بومنر، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  الس?يد الرئLس،

طلقو اك�ن املوجود، Jٔن ن¦ش ما �كوÀش الصورة سوداوية، اح\ا كن 
غيري، ولكن راه طبيعة اح\ا كنعLشو يف هاذ البالد، كنعرفو راه اك�ن ت 

إالÀسان راه Öيقلب دامئا تLشوف النقائص، حOث املسائل املز|نة كتصبح 
حق مك�سب، ولكن النقائص، ان¸ دا¦، الس?يد الوز�ر، جyدتو، قال ¶ 
اليشء ¦ليشء يذÖر، ما نتلكموش Sىل القطارات وSىل الولوجOة، اح\ا 

¦ش يوصل �لرتان، اك�ن ك½شوفو ٔ�ش?نو اك�ن، Öيجي إالÀسان Öيطلع مرتو 
وا³د اKموSة د|ل اJٔمور ك�شاف، يه كتبان ٔ�مور ¨س?يطة، ولكن راه 
¦ل½س?بة �لمواطن املغريب، oاصة ذوي  حkيا]ات اخلاصة، إالÀسان راه 

، Öيقلب Sىل الرفاهية، اح\ا ¦يق ما وصلناش �لرفاهية، )exigeant(وىل 
عامل مع القطار، ٕاحساس كنطلبو احلق ا�يل هو عند }س �ٓخر�ن يف الت

بgٔنك راك يف قطار، هذي مسòٔg رامك حتدثتو Sلهيا، الس?يد الوز�ر، و]اوبتو 
  .¨شلك مضين، اك�ن نقائص

¤رنجعو �لمسòٔg ا�يل ذÖر�هيا د|ل احملطات، اليشء ¦ليشء يذÖر، ٔ�} 
دoلنا Sليك بو]ه هللا، واش احملطة د|ل متارة : ¤ادي Àسو¶ سؤال
ٔ�لف Àسمة، عرفت حشال د|ل  350ة فهيا هاذيك حمطة؟ مدين

)retard( ؟)retard ( ام �كون  30س?نة، اكن خص هذي  30د|لS
وامسح يل Sىل هاذ  -عندها وا³د احملطة د|ل القطار، احملطة د|ل 

، مايش احملطة د|ل مدينة يف )Western(حمطة د|ل –املصطلح 
ناس كتدوز من هذيك حمطة، ¦يق ال ) cowboy(مشارف العامصة، د|ل 

مور الرتان كمتيش جتري، ؤ�خطر من هذا راه عندي إالحصائيات احشال 
الناس كريÖبوا مهنا، ؤ�ن الناس والو Öميش?يوا خيدموا يف اRار البيضاء ويف 

  . احملمدية
ٔ�خطر من هذا لو ٔ�ننا oدم\ا وفكر} بنوع من إالسرتاتيجية ¤ادي نلقاو 

ناس ðس?تغلوا متارة خيدموا فهيا، Jٔن بgٔننا كنخففو Sىل الر¦ط، غيوليو ال 
اJٔ¤لبية ¤ري الطريق ميل كمتيش اJٔ¤لبية Öيجيو حيطوا الس?يارات د|هلم 
وكريÖبوا من �ٔكدال �لر¦ط، الر¦ط فهيا جوج د|ل احملطات، سال فهيا 

س?نة واح\ا كنتلكمو، فني اك�ن  30جوج، ومتارة ما قدرÞش نفهم ٔ�}، 
س ما ðس?تحقوش حمطة د|ل القطار؟ املشلك؟ اSالش؟ واش هاذ النا

، )dortoir(؟ هذيك املدينة دميا تبقى )subordonnée(دميا غنبقاو 
  .مايش مدينة) dortoir(راها 

        .شكرا الس?يد الرئLس

  :الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقOب الس?يد الوز�ر؟

الس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك، امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك، امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك، امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك، امللكف 
  ::::لنقللنقللنقللنقل¦¦¦¦

  .شكرا الس?يد الرئLس
هو يف wم الس?يد املس�شار ٔ�مور ا�يل ال ميكن ٕاال ٔ�ن نقyلها، هاذ 
اليش د|ل الولوجOات وحتسني اخلدمة اح\ا راه معك، ما اكي½ش ٕاشاكل، 

  .حنن نعمل، وهذا العمل خصو وقت Sىل تطو�ر اJٔداء وتطو�ر اخلدمات
، ذاك اليش ا�يل قلت ف/ يتعلق ببعض احملطات، حىت متارة ٔ�} معك

، واليش الخر لكو راه )le western(وoا حنيد م\و ¤ري هاذ اليش د|ل 
¦لفعل احملطة د|ل متارة Sىل الراس والعني، ت�س?تحق م\ا Sىل ٔ�ننا .. ٔ�مور

Êرفعوها ملس?توى د|ل حمطة تليق مبدينة ا�يل يه جماورة لكرب|ت العوامص 
  . ا�يل يه الر¦ط

ة، إالخوان الربملانيني معوما طالبو} ¦ش ند�رو اRراسة راها oدام
توقفات من ¤ري ذيك التوقفات ا�يل كند�رو، ت½س?تجبو اJٓن وفق Sاود 
¦ش ما خنرسوش ذاك ا�يل �مييش من احملمدية ¦ش Êرحبو الوقت، فراه 
اح\ا ماش?يني، لكن متارة يف هاذ اليش ا�يل �لكمت Sليه ال ٔ�تصور ٕاال ٔ�ننا 

ل، ٕان شاء هللا، خنرجو اRراسة ونعطيوها حىت يه يف القريب العا]
  .املس?توى اìي يليق هبا

  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر
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ن½kقل ٕاىل اJٔس?ئ^ املو¹ة ٕاىل الس?يد وز�ر التجهزي والنقل 
وا�لو]Lس�Oك، والسؤال اJٔول حول ربط ٕاقلميي الناظور واRروðش 

  .تفضل فريق التÃالف. و]دة –ء ¦لطريق الس?يار اRار البيضا

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحواملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحواملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحواملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحوينينينين
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمني،

لقد شلك ٕاجناز الطريق الس?يار الرابطة بني اRار البيضاء وو]دة نق^ 
ريف نوعية يف التجهزيات الطرقOة ببالد}، ويعتربه ساكن املنطقة الرشقOة وال

  . ٕاجنازا Öبريا مت انتظاره لس?نوات طوي^
وٕاذا اكنت فوائد هذا الطريق واحضة اقkصاد| واج¸عيا و�منو|، فٕاهنا 
¤ري مكمت^ ¦ل½س?بة ٕالقلميي الناظور واRريوش، ذ¶ ٔ�ن الربط بني مدين 
ٕاقلميني والطريق الس?يار مازال Sرب طريقني وطنيني دون مس?توى هذا 

  . إالجناز
لمك، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن Sربمت عن تفهممك واÀشغالمك هبذا  ولقد س?بق

املوضوع عندما متت مساءلتمك سابقا خبصوصه، لكن حلد اJٓن ال نعرف ما 
ٕان اكنت وزار�مك �رجمت مرشوSا لربط الطريق الس?يار ¦لناظور 
واRريوش، انطالقا من جرس?يف Eهيم إالقلميني معا، فهل لوزار�مك مرشوSا 

ملواطنني هبذه املنطقة؟ وٕاذا اكن اجلواب ¦ٕالجياب، ف\ود لو يليب طمو³ات ا
  .تفضلمت ٕ¦طالعنا Sىل $رخي بداية إالجناز وهنايته

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد عز�ز ر¦ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد عز�ز ر¦ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد عز�ز ر¦ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد عز�ز ر¦ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك
  .رحمي¨سم هللا الرمحن ال

  الس?يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  .ٔ�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Sىل طرح هذا السؤال
املنطقة تعرف اJٓن ثورة حقOقOة Sىل مس?توى  - بع¡اò–نبغي نوحض ٔ�نه 

ية، ما غنتلكمش Sىل املايض وما ينجز oاصة الطريق الرسيع، ولكن التمن 
رÞش?ياك والتمنية ا¦خلصوص، ¦ٕالضافة ملميكن يل نتلكم لمك Sىل ٔ�نه الناظور 

احلرضية، اJٓن راه طلق\ا طلب عروض د|ل 7ين ٔ�كرب مOناء ا�يل غيكون 
Sىل مس?توى البحر اJٔبيض املتوسط وا�يل غيøيل البالد د|لنا ٔ�هنا �كون 

هاذ امليناء زائد هاذ التمنية ما ميك½ش �كون ٕاال ... قوية Sىل مس?توى
  .¨ش?بكة طرقOة
نا كند�رو اRراسة اJٔولية ف/ يتعلق ¦لربط ما بني الطريق اح\ا ابدي 

الس?يار وما بني الناظور ¦ش تعطينا ٔ�وال ام\ني غندوزو، وتعطينا ٔ�ش?نو 
  . يه احلاجOات، ؤ�ش?نو يه اللكفة املالية

ٔ�نمت تعلمون بgٔن هذا Öيخضع ٕاىل مفاوضات مالية وٕاىل حتديد 
سار راه اح\ا قاميني هبا، ¦ش اJٔولو|ت، ولكن اRراسة د|ل حتديد امل 

  .ميكن لنا Àس?تجبو لهاذ التمنية ا�يل كتعرفها املنطقة بصفة Sامة

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .هناك تعقOب؟ تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحواملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحواملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحواملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحوينينينين
شكرا، الس?يد الوز�ر، Sىل اجلواب و ه¸م، من ¹تنا Êريد ٔ�ن 

  .ٕ¦جيابية Öبرية العمل اجلدي اìي تقومون به يف املنطقةÀس¡ل 
وما Êريد التÖٔgيد Sليه، الس?يد الوز�ر، هو ٔ�ن ٕاقلمي الناظور � ماكنة 
مالية واقkصادية هامة، كام تعلمون، وبه مطار دويل ومOناء، وهو بوابة 
املغرب حنو ٔ�ور¦، ٕاضافة ملرشوع مOناء غرب املتوسطي، ولك ذ¶ يفرض 

  . ع ٕ¦هناء اRراسة والرشوع يف إالجناز يف ٔ�قرب اJٓ]الال�رسي
  .وشكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك رد Sىل التعقOب الس?يد الوز�ر؟ تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�Oك
بطبيعة احلال Àس?تغل هاذ الفرصة ¦ش خنرب السادة املس�شار�ن ومن 

�لرشكة الوطنية �لطريق  25ام ٔ�ن اليوم احkفلنا ¦Öìرى oاللمك الرٔ�ي الع
 10د|ل املليار اس��رات يف الب½Oة التحتية، ٕاىل زد} لها  45الس?يار، 

املليار  4املليار د|ل الصيانة و س?تغالل وÊزع امللكOة ا�يل اoذات تقريبا 
ا�يل مليار د|ل اRرمه  55د|ل اRرمه، ٕاذن كنوصلو الس��رات د|ل 
  .لكم 1800ٕاىل  2016اس�مثرت بالد} ¦ش نوصلو، ٕان شاء هللا، يف 

اJٓن كند�رو دراسة ¦ش ند�رو ش?بكة 7نية، ¦ش منش?يو �لمزيد من 
اجلنوب، oاصة ¦جتاه لكممي، واليت Þس?تحق ¦ش منش?يو حنو الرشق ¦ش 

ش نواÖبو هاذ التمنية ¦ش بالد} �كون قوية يف البحر اJٔبيض املتوسط، ¦
منش?يو حنو الوسط، اك�ن تصور ¦ش Êربطو املنطقة د|ل الوسط �اكملها ال 
مع الشامل وال مع $Àس?يفت، فاJٓن هاذ اRراسة اح\ا كنقومو هبا، كن½kظرو 
¦ش Êهنيوها ¦ش نعرضوها Sىل ٔ�وسع نطاق وSىل S�ٔىل مس?توى ¦ش 

لو|ت س?نة املقy^ ٔ�ش?نو يه اJٔو  20ميكن، ٕان شاء هللا، �كون عند} يف 
  .ف/ يتعلق ¦لطريق

ٔ�ننا كنوسعو املطار د|ل  -ؤ�نمت تعلمون  -Êزيد نضيف ¦ل½س?بة �لناظور 
ٔ�} ميكن يل نقول لمك Sىل . الناظور ¦ش �كون يف املس?توى د|ل إالقلمي
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مس?توى البحر اJٔبيض املتوسط، هن� ب]} ٔ�ننا ٔ�صبحنا اJٓن ننافس 
رات ¦ش Êكس?بو جزء Öبري من ج\وب فرÀسا، والهدف من هاذ  س��

احلرÖية الت¡ارية ا�يل كتوقع Sىل مس?توى البحر اJٔبيض املتوسط، بالد} 
  .غتكون قوية، ٕان شاء هللا

كذ¶ هناك مشاريع خضمة Sىل مس?توى احمليط اJٔطليس، Jٔن املغرب 
  .مؤهل ¦ش �كون عندو الر|دة Sىل مس?توى املنطقة �اكملها

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . لس?يد الوز�رشكرا ا

ٕاذن، منر ٕاىل السؤال الثاين �لس?يد الوز�ر، كذ¶ موضوSه الطريق 
  .اللكمة �لفريق التجمع الوطين. الس?يار

        ::::املس�شار الس?يد عبد اKيد املهااملس�شار الس?يد عبد اKيد املهااملس�شار الس?يد عبد اKيد املهااملس�شار الس?يد عبد اKيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  الس?يدة والسادة املس�شار�ن،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
حسن Sدة مشاريع كربى �يلكة، ٔ�مهها  بين- ارشاردة- تعرف ¹ة الغرب

ربط مدينة الق\يطرة ¦لقطار فائق الرسSة، مث املنطقة احلرة Jٔوالد بورمحة، 
مث دراسة مرشوع ٕا³داث مOناء حبري خيفف العبء Sىل طن¡ة املتوسط 

هاذ امليناء، الس?يد الوز�ر، اìي س?ميكن م\طقة الغرب . واRار البيضاء
ن اEمنو والتطور اìي �متناه ساكن هذه وكذا م\طقة مك\اس وفاس م

  .املناطق
هناك ٔ�يضا Sدة مشاريع فالحOة مkطورة ومkقدمة Sىل مسار الق\يطرة، 
س?يدي حييي وس?يدي قامس، هذه اRينامOة س?تجعل ربط الق\يطرة ومك\اس 
Sرب س?يدي قامس وس?يدي سل/ن بطريق س?يار رضورة ملÃة يف الس?نوات 

^yاملق.  
، نعمل كام تعلمون، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن هناك مرشوع ويف املر³^ اJٔوىل

وهبذه املناس?بة، . لتث½Oة الطريق بني الق\يطرة وس?يدي سل/ن وس?يدي قامس
  .نطلب م\مك وٕ¦حلاح إالرساع ¦لبدء ¦Jٔشغال يف هذا املرشوع

رون يف ربط يف املر³^ اJٔوىل ٔ�ال تفك: سؤالنا، الس?يد الوز�ر احملرتم
مك\اس Sرب س?يدي - حسن ¦لطريق الس?يار الر¦ط بين-ارشادة-¹ة الغرب

  حيىي ٔ�و س?يدي سل/ن؟ 
السؤال الثاين، يف الس?نوات املقy^، ٔ�ال ختطط وزار�مك Rراسة وبناء 

  طريق س?يار بني الق\يطرة ومك\اس Sرب س?يدي سل/ن وس?يدي قامس؟ 
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .لوز�ر، تفضلوااللكمة لمك، الس?يد ا

        ::::الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك
  .ٔ�وال، ٔ�شكر الفريق احملرتم

نبغي نبني بgٔن، مايش Jٔنين ا�ن الق\يطرة، ولكن ٔ�عتقد امجليع مقkنع 
�لكمتو Sىل وا³د العدد  د|ل املشاريع . بgٔمهية املوقع د|لها  سرتاتيجي

ع املس?تقyيل د|ل امليناء، ا�يل الكربى ا�يل ك�ش?تغل Sلهيا اRوò، واملرشو
اJٓن حسب املزيانية رامك اطلعتو Sلهيا و¤ادي نعرضوها Sليمك Sىل ٔ�ننا، ٕان 
شاء هللا، غنبداو اRراسات اEهنائية ف/ يتعلق ¦مليناء الكyري اJٔطليس ا�يل 

، ¦ٕالضافة لتgٔهيل امليناء 2030هو داoل يف ا�طط املينايئ من هنا لــ 
�كون مOناء، ٕان شاء هللا، س?ياl، واJٓن اRراسات قامئة  د|ل س?بو ¦ش

هذا، ¦ٕالضافة ٕاىل املنطقة . بعدما مت ال�شاور يف هذا املوضوع
ا�لو]Lس�OكOة Öبايق اجلهات، لكهم اجلهات ¤ادي �كون فهيم م\اطق 

  . لو]Lس�OكOة
حصيح كمنش?يو . نبغي خنرب بgٔننا اح\ا مرتبطني مبك\اس ¦لطريق الس?يار

Sالل البحراوي وكمنش?يو �لطريق الس?يار، فgٔ} نقول لمك من }حOة لس?يدي 
التوازن oلينا منش?يو ملناطق ا�يل ما عندها والو، يعين دا¦ اJٓن ما اك�ن 

دقايق ربع ساSة منش?يو لس?يدي Sالل البحراوي ومنيش  10¦س وا³د 
ل ملك\اس، لكن ا�يل �م ¦ل½س?بة لنا هو الش?بكة الطرقOة، قريبا الصفقة د|

صناعية، واJٓن و]د} ال تث½Oة الطريق ا�يل هو الزتام ف/ يتعلق ¦ملنطقة 
  . مليون د|ل اRرمه 180الرشاكة ا�يل يه مشرتكة د|ل 

الش?بكة الطرقOة من س?يدي سل/ن تقريبا حىت ملك\اس لكها اJٓن 
مليون د|ل اRرمه ¦ش  300كنعاودوها، اJٓن حرض} ما يقارب من 

 - ، ¦ٕالضافة 413س حىت لسوق اJٔربعاء الطريق اجلهوية منش?يو من مك\ا
الطريق الوطنية ا�يل من الق\يطرة حىت لسوق الربع اJٓن  –كام تالحظون 

  . ختضع لتوسعة ولتgٔهيل �اكد �كون شامل
ٔ�} كنعتقد ٕاىل اoذينا هاذ املشاريع لكها ¤ادي جتعل ٔ�ن يف اجتاه الشامل 

¦ط واRارالبيضاء واجتاه حىت فاس ويف اجتاه الر-ويف اجتاه مك\اس
امخلLسات، كنظن ¤ادي �كون، ٕان شاء هللا، وا³د احلرÖية قوية ]دا، 
اس��رات خضمة ا�يل ¤ادي �كون، ٕان شاء هللا، مصلÃة البالد د|لنا 

من املؤهالت الفالحOة د|ل البالد  %33والس?/ ٔ�ن ¹ة الغرب فهيا 
  .د|لنا

  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
   .شكرا

  هناك تعقOب الس?يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس?يد عبد اKيد املهااملس�شار الس?يد عبد اKيد املهااملس�شار الس?يد عبد اKيد املهااملس�شار الس?يد عبد اKيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس?يد الرئLس

ٔ�شكرك، الس?يد الوز�ر، Sىل جوا�مك وSىل املعطيات ا�يل اعطيتوها، 
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اRقايق، الس?يد الوز�ر، ا�يل ¤ادي ¦ش  10لك\ين ٔ�خkلف معمك، هذيك 
د|ل س?يدي  منش?يو من الق\يطرة حىت لس?يدي Sالل البحراوي، والناس

سل/ن وس?يدي قامس جييو حىت �لق\يطرة ¦ش ميش?يو لس?يدي Sالل 
  البحراوي؟ 

ì¶، ٔ�قرتح Sليمك، زعام �لك موضوعية، ٔ�نه البد من التفكري يف ربط 
¹ة الغرب من ¤ري ذيك الطريق د|ل س?يدي Sالل البحراوي، ا�يل فهيا 

ي سل/ن، رمبا من رمبا ٔ�نه ما بني س?يدي حيىي وس?يد. اRقايق 10كام قلت 
س?يدي سل/ن تيفلت، رمبا ٕاىل �ٓخره، اRراسة ان¸ ا�يل ¤ادي Þرشفوا Sلهيا، 

  . لهذا نقرتح Sليمك ¦ش تفكروا يف هاذ املوضوع
  .شكرا الس?يد الرئLس

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .لمك رد Sىل التعقOب، الس?يد الوز�ر؟ تفضلوا

        ::::�Oك�Oك�Oك�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس 
ال، هو، الس?يد املس�شار، اكن ممكن Êكون Sاطفي ٔ�كرث، ونقول ¶ 
. ٔ�نه منيش يف هاذ  جتاه ونقول ¶، ٕان شاء هللا، ¤ادي ند�ر اRراسة

ٕاشاكلية الغرب، الغرب مرتبط يف اجتاه اRار : oلينا Êكونو واحضني
البيضاء، مرتبط  يف اجتاه مك\اس، مرتبط يف اجتاه الشامل، اك�ن 

)TGV(امة . ، اك�ن امليناءS هو  -ؤ�نمت تعلموهنا  -مشلكة الغرب بصفة
اJٔمطار والفOضا}ت ا�يل ملا كتوقع الش?بكة الطرقOة لكها كمتيش، واح\ا ميكن 

ì¶، اليوم اJٔولوية تعطات ¦ش نعاودو نgٔهلو . يف اJٔس?ئ^ غنتذاÖرو Sلهيا
  . لطرقOةس?يدي سل/ن، س?يدي قامس، الق\يطرة، Sىل مس?توى الش?بكة ا

طبيعي ملا منش?يو �لمناطق ا�يل ¦قا ما معرها اس?تافدت من الطريق 
الس?يار، oليين Êكون معك رصحي، ملا منش?يو �لجنوب، لكممي، ملا منش?يو 
Êربطو بين مالل مع مرا�ش، ملا Êربطوا نقربو خلنيفرة ¦ش جنيبوها ¦ش 

  . Êربطو الشامل
، حكومات ٔ�خرى تفكر اJٓن، oلينا نقول لمك ميكن جيي، ٕان شاء هللا

ف�¶، ما ¤½س?تعملش العاطفة ونعطي وا³د  لزتام، . يف ٕاضافات ٔ�خرى
  . رمغ ٔ�نين ا�ن املنطقة

الزتم\ا مبشاريع حمتا]ة لها Jٔهنا موضوعية، ويف هاذ اJٔمر راه ٔ�نمت 
تعلمون البد من العداò  ج¸عية، والبد من حتمل املسؤولية يف ٕاطار 

لطموح، وÊمتناو، ٕان شاء هللا، نوسعو الطرقان بعدا ¦ش الرب}مج الوطين ا
�ٓالف ا�يل Öيجيو من س?يدي حيىي  À10س?تاجyو حلرÖية التنقل، وoاصة 

يف اجتاه مك\اس، فغنÃاولو }oذو  �5000ٓالف س?يارة يومOا،  �10لق\يطرة، 
  .هاذ اليش بعني  عتبار، ٕان شاء هللا، يف الش?بكة الطرقOة

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . كراش

السؤال الثالث املو]ه ٕاىل الس?يد الوز�ر موضوSه مراقyة اجلودة يف بناء 
  .اللكمة ³Jٔد السادة املس�شار�ن من فريق اJٔصاò واملعارصة. الق\اطر

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زي
  الس?يد الرئLس،

  الس?يدان الوز�ران احملرتمان،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ي الصادر عن وزارة التجهزي والنقل عن تدهور �شف التقر�ر الس?نو 
م½شgٔة ف\ية  ³7500اò الطرق والق\اطر ¦ملغرب، حبيث ٔ�كد ٔ�نه من ٔ�صل 

 800مهنا �ددة ¦الهنيار،  200تتوزع Sىل خمتلف ¹ات املغرب، هناك 
م½شgٔة عرضها حمدود و¤ري مالمئ  3800مهنا Þس?تدعي التدoل الفوري و

  .حلركة السري واجلوالن
ائلمك، الس?يد الوز�ر، عن �ر}مج وزار�مك ٕالصالح و�رممي الق\اطر Àس

املهددة ¦الهنيار، وعن التدابري املتøذة ملراقyة جودة الق\اطر بصفة oاصة، 
وجودة اJٔشغال يف بناء الطرق بصفة Sامة، هذي زد} هاذ اoJٔرية، زد} 

  .د|ل الطرقان حىت هام، ما اكي½ش يف السؤال، حOث عرف\اك قاد

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك
  الس?يد الرئLس، 

ٔ�نمت تعلمون، املس�شار احملرتم، يف اجلوالت ا�يل كنقومو هبا وك½س�رشو 
مع السادة العامل والوالة وكمنش?يو مبنطق Þشاريك، كمنش?يو معمك وكن¡لسو 

ناس وكنÃددو معمك اJٔولو|ت، وكنقول لمك ها املزيانية ا�يل عند مع ال 
البالد د|لنا، ا�يل قدر هللا Jٔنه ما Öرهناش، غنعطيمك اJٔرقام د|ل 
الق\اطر، ونعطيمك حىت �ٓالف الكOلومرتات ا�يل حمتا]اها البالد، ولكن 

عندمك ) l’arbitrage(كمنش?يو معمك بطريقة موضوعية، ؤ�حOا} كنøليو 
ش ند�رو اJٔولو|ت، Êراعي فهيا املصلÃة د|ل لك م\طقة، وهاذ اليش ¦

ا�يل oال} منضيو مع Sدد من اJٔقالمي اتفاقOات ٔ�خرى، غند�رو اتفاقOات 
ا�يل يه عبارة عن عقدة تلزم امجليع، تلزم احلكومة ٕاىل تغريت، كتبقى 

مقyلني Sىل ملزمة، وتلزم ٔ�يضا املنتخبني احملليني ٕاىل تغريوا، وoاصة اح\ا 
  . نتøا¦ت

ميكن  7000ق\طرة، اJٓن ٔ�عطيك اJٔرقام، هاذ  7500بع¡اò، عند} 
ق\طرة ا�يل الظروف د|لها  1000يل نقول لمك فهيا املئات �ددة، نعطيمك 

ق\طرة مغمورة ¦ملياه، حبال ا�يل وقع  525س5Lة، وعند} ما يقارب من 
 ٔJ بريةÖ ميك½ش تد�ر ق\طرةÖ ن خصك تطلع الطريق بوا³د مؤخرا تغمر، ما

مرت، فاللكفة ¤الية، فكkكون مغمورة، مرة مرة كتقطع، ؤ�نمت تعلمون  3
  ...هذه
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ابغيت نقول لمك اللكفة د|ل هاذ اليش ٕاىل ابغينا نقادو ¨رسSة، خصنا 
املليار د|ل اRرمه، وì¶  6املليار د|ل اRرمه، ¤ري الق\اطر بو³دمه  6

 ابغيتو نعطيمك اJٔرقام ¦ش تعرفوا احلكومة در} وا³د الرب}مج، وٕاىل
يف  104، و2004مليون درمه يف  160اعطات ٔ�مهية، اكن ðس�مثر 

، 180بـ  2009، �ٓخرها يف 2006مليون د|ل اRرمه يف  65، و2005
ثالث س?نوات د|ل احلكومة . 230بـ  2011، ويف 190بـ  2010ويف 

رمه، ضاعف\اها تقريبا جوج مليون د|ل اR 300: 2012احشال اس�مثر}؟ 
مليون د|ل اRرمه،  400: 2014مليون درمه،  470: 2013مرات، يف 

مرات، نظرا �لÃاجOات، لكن هللا  3مبعىن ضاعف\اها جوج مرات، ؤ�حOا} 
  . ¤الب ال ميكن ٔ�ننا Àس?تجيب �للك

ٔ�نمت تعرفون، كنÃددو اJٔولو|ت حسب حرÖية السري، حسب فك 
Jٔقالمي، مث ٔ�يضا حسب حتديد اJٔولو|ت ا�يل العزS òىل اجلهات وا

  .كند�روها مع املنتخبني ومع السلطات احمللية

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .هناك تعقOب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زي
  الس?يد الوز�ر احملرتم، 

من  يف الواقع Öيف ما قلتوا راه مkفقني معمك Sىل ٔ�ن العدد الكyري ]دا
الق\اطر ا�يل يه �ددة Öبري ]دا، و¦لتايل إالماكنيات املرصودة Öيف ما 
  .اكنت هاذ إالماكنيات املرصودة سوف �كون ¤ري قادرة Sىل إاليفاء ¦لغرض

ٔ�} ا�يل كنقول يف هاذ املوضوع ¦خلصوص ا�يل ابغيت Êركز Sليه هو 
خيص  هاذوك اRراسات، راه �لكمت Sلهيم وا³د الس?/نة هذي ف/

اRراسات د|ل هاذ الق\اطر، اجلودة د|ل اRراسات، اجلودة د|ل 
اJٔشغال، املراقyة، اح\ا Êريد ٔ�ن �كون هناك مراقyة، Jٔن ما عند}ش 
ٕاماكنيات، املغرب لLست � ٕاماكنية ¦ش لك خطرة يد�ر ق\طرة، نعطيو 

م، واش د|ل الناس ا�يل مسعهتا اليو  30م1ل هباذ الق\طرة ا�يل ماتوا فهيا 
د|ل الناس يف لكممي  30حصيح ٔ�و ¤ري حصيح ٔ�ن الق\طرة ا�يل ماتوا فهيا 

ٕاىل اكن ذاك اليش  ٔ�شهر ¦ش تدارت؟ ال يعقل، ما ميك½ش، 4ه الّ |
  . بد Sىل ٔ�ن �كون املراقyة صارمة ف/ خيص هاذ املسائلٕاذن، ال. حصيح

وSني من مث كذ¶ البالصة ا�يل امشkLو لها يف تLشاك، دزتو ودز} مجم
ذيك الطريق، ودزت لها بعد الفOضا}ت ا�يل دازت اJٓن، وشف\ا وا³د 
العدد د|ل املناطق ا�يل يه يف الواقع مصاوبة مز|ن و�كفاءة، ما ادى مهنا 

، ولكن فني Öيرضب؟ الباليص )en face(الواد والو، ولو Öيرضب املا 
  .مة، املراقyةا�يل فهيم اشوية د|ل الهشاشة ف/ خيص العمليات، اخلد

ٕاذن، هنا إالشاكل املطروح Sىل املغاربة هو ٔ�ن ٕاىل صاوبنا يش ³ا]ة، 
خص �كون مراقyة صارمة Sىل الرشاكت ا�يل كتد�ر هاذ اليش، اSالش؟ 

Jٔن ٕاىل اك�ن يش ر|ل خرس}ه فيش بالصة، خص نعرفوه فني امىش 
 يه وÊز�رو هاذوك الرشاكت اليت ميكن ٔ�ن تتالعب يف هاذ املسائل ا�يل

  .ٔ�ساس?ية ¦ل½س?بة لبالد}
مث كذ¶، ال بد جلهاز حكويم معني ٔ�ن يقوم ¦لواجب د|لو، Jٔن 
عند} اJٔرصاد اجلوية ا�يل قالت وا³د العدد د|ل ال½رشات تقول Sىل ٔ�ن 

 . هناك ٕاشاكلية، هناك ٔ�مطار غتجي خطرية، ٕاىل �ٓخره
}oذ  بد وا³د اجلهاز حكويم يقول ٔ�ودي وا³د الوقOتة خصٕاذن، ال

قرار Àسد هاذ الطريق، ما �كون فهيا مشلك، ٕاذن خص �كون يش وا³د، 
ما ميك½ش خنليو الطرقان، الناس ما يف راسهمش، وعند} ٔ�رصاد جوية 
كتقول هناك خطورة، وخنليو الناس يدوزوا، كتوقع الكوارث ا�يل شف\ا يف 
لكممي ويف وا³د العدد د|ل املناطق، اSالش؟ Jٔن الناس ما اكي½ش 
الوعي، حىت مول الاكمOو، مول الطوموبيل، واoا كLشوف الواد Sامر، 

  .Öيقول ٔ�} ابغيت Êزرب
بد من احلكومة ٔ�ن تتøذ من ¹از معني يف احلكومة، خص ¦لتايل، ال

وا³د الوقOتة يتøذ القرار ¦ش ðسد الطرقات ا�يل يه فهيا خطورة ¦ل½س?بة 
  .�لمرتفقني د|ل هاذ املرفق العام

  .شكرا

        ::::د رئLس اجللسةد رئLس اجللسةد رئLس اجللسةد رئLس اجللسةالس?يالس?يالس?يالس?ي
 . شكرا

  هناك رد Sىل التعقOب، الس?يد الوز�ر؟ 

        ::::الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك
  الس?يد املس�شار احملرتم،

نبغي نوحض بgٔن غيجيو اJٔس?ئ^ حول الفOضا}ت، وغنعطي اJٔرقام، 
ولكن نبغي نوحض ٔ�نه اJٓن ٔ�حOا} كتدور بعض . ونعطي هاذ إالشاكليات

 . ٔ�رجو ٔ�ن نتgٔكد مهنااJٔخyار، ٔ�} 
وا³د الق\طرة ¦قOة ما اس?تلمهتاش اكع الوزارة، مازال ما اس?تلمناهاش، 

 س?تالم املؤقت،  ،)la réception provisoire(¦قOة ما در}ش حىت 
حصيح، ملا ]ا املا . لتحت )le confortement(¦قOة oدامة Sاد كند�رو 

مالش، هذا يشء Sادي، كثري غيدي حOث ¦قOة ما اكمالش، ¦قOة ما اك
Jٔن مازال ما اس?تلمناش، فyالتايل ¦ش هاذ اJٔمر �كون واحض، ما اك�ن ال 

ٕاىل تفkح فهيا حركة . ه تدارت وامشات، ¦ش Êكونو واحضنيال]ديدة، و|
املرور، هذاك موضوع �ٓخر، ٔ�حOا} Öميكن تفkح حركة املرور واoا انت 

ا كتجي ٔ�مطار ¦لصنف ا�يل ك�ش?تغل نظرا كتقول اJٔمور هانية، ولكن مل
ك½شوفو، راه حىت ا�يل مyنية بطرق ٔ�خرى، راه ريب Öيقدر ٔ�حOا} ٔ�مور ال 

  ...تقدر
القضية د|ل اجلودة، ميكن يل نقول لمك القضية د|ل اجلودة حمورية، 

املليون د|ل  5اJٓن كند�رو افÃkاص د|ل مجيع الصفقات ا�يل ٔ�كرث من 
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ت، اJٓن اoذينا ماكتب دراسات، كند�رو اRرمه، وكند�رو مجيع �لصفقا
ٔ�كرث من ذ¶، ملا كنتلقاو شاك|ت من عند املواطنني . معليات افÃkاص

Sرب لك الوسائل، كمتيش جلنة وكند�رو افÃkاص د|ل اJٔعامل ا�يل كنقومو 
  . هبا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

و³دة املوضوع،  السؤ ن الرابع واخلامس، ٕاىل امسحتو، جتمعهام
¦ل½س?بة �لفريق  س?تقاليل والفريق  شرتايك، ¦ش نعطيو فرصة �لس?يد 

  . الوز�ر جياوب
اJٔول حول فاجعة الفOضا}ت اليت شهدهتا بعض م\اطق اجلنوب 

  . الرشيق
  .الفريق  شرتايك، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد محمد Sلمياملس�شار الس?يد محمد Sلمياملس�شار الس?يد محمد Sلمياملس�شار الس?يد محمد Sلمي
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  ادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدة والس

  الس?يد الوز�ر،
Sىل ٕا*ر فاجعة الفOضا}ت اليت شهدهتا بعض م\اطق اجلنوب الرشيق 

 �30لمملكة معوما، وٕاقلمي لكممي Sىل و]ه اخلصوص، واليت oلفت ٔ�زيد من 
هاته الفاجعة �شفت عن Sدم اختاذ التدابري . قkيل وخسا�ر مادية كربى

ت  س�yاقOة �لوقاية من الفOضا}ت، ولLس �لÃد الالزمة، مبا فهيا إالجراءا
  .مهنا

  الس?يد الوز�ر، 
Àسائل مصاحل وزارة التجهزي والنقل بgٔن مسؤولية هاته املصاحل يه 
7بتة، كام ٔ�ن مسؤولية السلطة إالقلميية مبدينة لكممي يه 7بتة، وذ¶ نظرا 

رسيع يف ٕانقاذ لعدم اختاذ  حkياطات الالزمة والتقصري يف املهام وSدم ال� 
  .ٔ�رواح الضÃا|

Àسائلمك، الس?يد الوز�ر، عام يه إالجراءات والتدابري اليت تنوي 
وزار�مك اختاذها من ٔ�]ل Sدم �كرار م1ل هذه املgٓيس مس?تقyال بعموم 

  الرتاب الوطين، س?/ ؤ�ننا يف فصل الش?تاء؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

لثاين يف نفس املوضوع، �متحور حول ارتفاع حصي^ السؤال ا
  . الفOضا}ت اoJٔرية

  .الفريق  س?تقاليل، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد النعم مOارةاملس�شار الس?يد النعم مOارةاملس�شار الس?يد النعم مOارةاملس�شار الس?يد النعم مOارة
  .شكرا الس?يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

-عرفت املناطق اجلنوبية واجلنوب الرشيق �لمملكة، oاصة ¹ة لكممي
امرة، فOضا}ت ٔ�دت ٕاىل وفاة العديد من اJٔشøاص وكذ¶ فقد العديد الس

  .من اJٔشøاص
Àسائلمك، الس?يد الوز�ر، حول التدابري  س?تع¡الية لتاليف اخلسا�ر يف 
اJٔرواح واخلسا�ر املادية، ولكن السؤال احلقOقي ٔ�و اJٔس?ئ^ احلقOقOة يف 

نقاذ ٔ�وال واع¸دها طء معليات االٕ هذه املوضوع هو حول من املسؤول عن ب
  Sىل وسائل بدائية؟

السؤال الثاين هو حول معل جلان اليقظة، سواء احمللية ٔ�و إالقلميية ٔ�و 
  .اجلهوية ودورها يف ما حصل

السؤال الثالث هو حول من املسؤول عن غياب ٕاسرتاتيجية وطنية 
  حقOقOة �لوقاية من الكوارث والفOضا}ت؟

املسؤول عن ت7 الصورة الÑشعة اليت مت السؤال اJٔمه واملهم ]دا هو من 
  هبا نقل ج1امني حضا| هذه الفOضا}ت؟

حقOقة كنا ن½kظر من احلكومة ٕاSالن ³داد وطين حول هذه املgٔساة والفاجعة 
الوطنية، لكن ما نطلبه من احلكومة احلالية هو هل يه تفكر حقOقة يف فkح 

  وقع؟حتقOق Êزيه، Sادل وشفاف لتÃديد املسؤوليات عن ما 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .دقائق، تفضل 6اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، يف 

        ::::الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك
  الس?يد الرئLس،

  السادة املس�شار�ن،
نرتمح Sىل شهداء اJٔمة وSىل الضÃا|، و�ٔعتقد �ٔن هذا وا³د املوضوع ا�يل 

عه بوا³د إالÀسانية Sالية ]دا، ملا كندوزو ك½ش?تغلو، كنقادو املغاربة Öيتعاملوا م
الوضعية، كنواس?يو الضÃا|، كمنش?يو نعاجلو ا�يل يتعاجل، ميكن من بعد بطريقة 
هادئة Àش?تغلو وحنددو املسؤوليات Jٔنه ما تنعتقدش �ٔنه املغاربة يش مرة اس?تغلوا 

حلسا¦ت، ا�لهم ¶ امحلد Öيفام اكن املوقع د|هلم الس?يايس هاذ اليش ¦ش يصفOو ا
  .Sىل السلوك املغريب واملهنج املغريب

ٔ�س?ئ^ ¦ٕالضافة  7اJٔمر الثاين هو �ٔن الس?يد وز�ر اRاoلية طرحت Sليه 
�لتعقOبات، ؤ�عطى التفاصيل حول هذا املوضوع وÖيفOة التدoل وإالشاكليات 

، و�ٔنمت تعلمون املرتبطة، لكن oليين نتلكم معمك برصا³ة، ٔ�} ¦غي نعطيمك اJٔرقام
اJٔمطار اليت Êزلت يه ٔ�مطار مفاج5ة �لجميع، ٔ�} ملا  - ÊJٔمك ٔ�بناء املنطقة  - 
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امشLت لورزازات وبطبيعة احلال واليس اخللفي اكن يف لكممي، تعمدت Àسول 
س?نة  60و 50الناس الكyار، قلت هلم هللا جيازيك خبري قال يل م1ل هذه ما بني 

لود|ن، وميكن يل نقول لمك �ٔكرث من هاذ اليش، مل Êر م1لها، وoاصة ¦ل½س?بة �
|ك هاذيك الطريق كتقولوا صا�هبا  س?تعامر مقادة، يعين طاحت اSاله �ٔش?نو 
ا�يل وقع؟ هو �ٔنه املاء ملا ]ا بوا³د القوة Öبرية ]دا، ٔ�} عندي وا³د الرشيط 

ت، فOديو Öيفاش Öيوري املاء Öيزنل من اجلبال، لكممي oالص مجيع الود|ن معر 
، Sرب هاذ العقود اoٔJرية واد وال جوج ا�يل 2و¦لتايل ما اكن تيوقع والو، واد وال 

Öيعمروا، دا¦ الود|ن لكها معرت، ٔ�ش?نو ا�يل وقع؟ هو �ٔنه احنرف الواد Sىل 
مساره Jٔن اكن مسار، وبدا Öيرضب حتت، بدا Öيطيح اجلبل ما يش فقط 

ن ذيك الطريق لكها غنعاودوها الطريق، ٔ�} امشLت شفهتا، ورب ضارة }فعة �ٔ 
مليار د|ل اRرمه، اJٓن كنا ¤ادي نعاودوها من الفوق Jٔهنا يه حتت قوية،  170

  .دا¦ اعطا} فرصة ¦ش ميكن لنا نعاودوها
غنعطيمك �ٔرقام ¤ري مس?بوقة، املعدل يف نونرب، �ٔ} هاذ اليش اoذيتو واتصلت 

Öيكون ¦ل½س?بة Jٔاكد�ر اÊزاكن  ، قال يل املعدل دامئا)la météo(¦ملد�ر د|ل 
، 144، 31، ثالثة املرات، املعدل يف �ٔاكد�ر املسرية 122، اJٓن Êزلت 42

املرات هذه  5املرات،  4مبعىن ترضبت .. ، املعدل35، 22املعدل م1ال يف �زنLت 
د|ل  �4ٔ|م و�ٔحOا} يف وقت موجز، Jٔنه �ٔعطاين ٔ�حOا} يف  3اJٔمطار، ويف 

السوايع، ولو �كون  4ل السوايع حصل ما حصل، يف هاذيك د| 4السوايع، يف 
يف خyارك، ولو �ٔنه يوصð 7س?تحيل �ٔن تصل ٕاىل املاكن وميكن �ٔن تقوم مبا تقوم 

  . هذه من اJٔمور اليت تقع، مؤخرا وفOات يف وا³د العدد من اRول. به
مع ذ¶ كنøربمك بgٔن وزارة التجهزي بت½س?يق مع السلطات ومع الناس د|ل 

)la météo ( ة، ؤ�ش?نو يهSا �ٔش?نو يه الطرق ا�يل مقطوOترتسل هلم يوم
الطرق ا�يل كتفkح، وبطبيعة احلال كند�رو الت½س?يق ¦ش ميكن لنا ند�رو 

  . العمليات د|ل التدoل
¤ادي نعطيمك احشال من فرقة اليوم تتقوم ¦لتدoل Sىل املس?توى د|ل الفرق 

�òٓ، هذا ¤ري د|ل  350ليوم عند} ا�يل كتد�ر التدoل، نعطيمك اJٔرقام، ا
التجهزي، ما كنتلكمش Sىل الوقاية املدنية، وتبارك هللا Sلهيم هللا جيازهيم خبري، ما 
كنتلكمش Sلهيم، و�ٔنمت Sارفني امجلاSات وتدoل امجلاSات لكها تتوضع رهن إالشارة 

اذ ا�يل اJٓن مركز| وحمليا مقابلني ٕاال ه 160مع السادة العامل والوالة، 
إالشاكالت، ¦ش ميكن لنا نقومو ¦Rور د|لنا والواجب د|لنا ف/ يتعلق هباذ 

  .املوضوع
ساSة Sىل  24لكن نبغي نقول لمك وخنربمك بgٔنه احلكومة، وزارة اRاoلية تتابع 

ساSة، وحىت حمليا رامك يف اتصال مع الوزراء Öوزارة السكىن والصÃة، ووزارة  24
 les(الة والعامل، اكنوا املروحOات، اك�ن جلن حملية، زد} مع السادة الواRاoلية 

fréquences de la RAM2 ( ش ميكن لنا جنيبو الناس من ورزازات ومن¦
زاÖورة ومن لكممي، بطبيعة احلال غيكون تgٔثري Sىل الش?بكة د|ل النقل اجلوي، 

                                                 
2 Royal Air Maroc  

الشك �ٔن ولكن زد}ها، اكنت ز|رات مOدانية، بطبيعة احلال الرب}مج املس?تقyيل 
¤ادي �كون تدoل Sا]ل ¦ش ميكن لنا نعاجلو هاذ  خkالالت املرتبطة مبا 

  .�ركته هذه اJٔمطار العاصفOة
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقOب؟

        ::::املس�شار الس?يد محمد Sلمياملس�شار الس?يد محمد Sلمياملس�شار الس?يد محمد Sلمياملس�شار الس?يد محمد Sلمي
  الس?يد الرئLس،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
�كن غرضنا قط تصفOة  حنن ملا تعمد} طرح هاذ السؤال Sىل احلكومة، مل

يش حساب مع ٔ�ية ¹ة، Jٔن اح\ا منارس دور} الرقايب ا�يل Öيعطيه لنا اRس?تور، 
  .هذا من }حOة

من }حOة 7نية، اح\ا مكجمتع مومن، مسمل، نومن بقدر هللا oريه ورشه، 
ولكن ما ٔ�الحظ هو اكينة Sىل مس?توى وزارة اRاoلية واحلكومة مkضام\ة ذيك 

ليقظة والوقاية من ا�اطر، ما اكيناش هنا خطة اس�yاقOة، اك�ن ا�لجنة د|ل ا
Àرشة ٕانذارية، ولكن ملاذا اRرك املليك �ٔو املصاحل د|ل وزارة التجهزي كام كتد�ر 
يف ٕافران كتعمد وتقطع ذيك الطرق، Jٔن الش?تا ما طا�³ش يف ساSة د|ل 

Jٔمطار ا�يل ميكن ìيك املاكنة، وال½رشة اجلوية دا¦ Sرب الساتيليت كتعرف جحم ا
  . املنطقة تطيح فهيا

�ٔ} �ٔقول بgٔن هناك تقصري Sىل مس?توى املصاحل د|ل وزارة التجهزي، Sىل 
 la(املس?توى د|ل اRرك املليك والسلطة إالقلميية، حOث العامل هو ا�يل Öيد�ر 

coordination ( ق وشفافOتايل اح\ا ابغينا حبث دقyبني هاذ املصاحل اكم^، ف
هاذ القضية هزت الر�ٔي العام الوطين، وال حنايب ³�ٔد، وا�يل ثب�ت املسؤولية  Jٔن

د|لو ي½yغي ٔ�ن يطا� القانون والعقاب، Jٔن الرتسانة القانونية ا�يل Öيتوفر Sلهيا 
املغرب اليوم، وامحلد �، يه اكفOة لردع م1ل هاذ السلواكت، شgٔنه من اكن، 

�ر ال هيم اJٔمر، اح\ا ابغينا احلد من هاذ �كون Sامل ٔ�و رئLس ٔ�و �رملاين �ٔو وز
ا�اطر ا�يل كتÃدق ببالد}، وoاصة كنgٔكد املالحظة بgٔن ذيك الطريقة اليت مت 
هبا نقل اجل�ن د|ل الضÃا| يه طريقة ¨شعة، ال ميكن ¦ش يمت اس?تøدام ذيك 

به الشاح\ات ا�يل شف\ا Sرب املواقع إاللكرتونية ا�يل خمصصة �لفضالت ٔ�و ما شا
ذ¶، وينقلوا فهيا اجل�ن د|ل مواطنني مغاربة اليوم شهداء تبعا لنص احلديث 

  .النبوي الرشيف
  .و شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
 .الفريق  س?تقاليل، تفضل
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        ::::املس�شار الس?يد النعم مOارةاملس�شار الس?يد النعم مOارةاملس�شار الس?يد النعم مOارةاملس�شار الس?يد النعم مOارة
  .شكرا الس?يد الرئLس
  .شكرا الس?يد الوز�ر

يدات س?ياس?ية، ولكن اك�ن واقع، هذا هذا اجلانب مkفقني عندو ما فOه مزا
سوايع، ولكن حىت معلية إالنقاذ، الس?يد ... الواقع ٔ�ملته ظروف حقOقة د|ل

الوز�ر، من بعد راه متت يف بطء شديد ]دا، راه اك�ن الناس ا�يل بقت يف الواد 
  .سوايع ت½kظر من ينقذها وهلكت، هذي اJٔوىل

إالشعاع دويل Öبري ا�يل هو 7نيا، الس?يد الوز�ر، حنن Sىل �ٔبواب وا³د 
ا�يل ) youtube(املنتدى العاملي حلقوق إالÀسان، ٔ�ظن Sىل �ٔن الصور د|ل 

اكينني دا¦ يف املواقع  ج¸عية حول طريقة نقل اجلثامني Þيسء كثريا لسمعة 
املغرب، Þيسء كثريا �لÃدث اRويل ا�يل ¤ادي ند�روه هاذ اJٔ|مات وا�يل 

Rخرو مبدى تطور اkقي د|ل الناس، وهذي راه كنفOميقراطية، هذا حق حق
شهادات حOة من Sني املاكن، ولLست صورة فقط، ؤ�حتمل مسؤولييت ف/ 

القوات املساSدة يف مجموSة من حقOقة اك�ن تدoل د|ل اRرك املليك ود|ل .�ٔقول
 Öبري، هذا النقط، يف م\طقة حوزة هذا مشكور�ن Sليه ]دا، ولكن اك�ن تقصري

ري حنن كنطالبو ¦ش نفkحو حتقOق حقOقي ¦ش املواطن يعرف فالن قرص، التقص
اجلهة الفالنية يه اليت قرصت، هذا Öي�ساءلوا فOه عن دور احلكومة وعن دور 
التناسق احلكويم ا�يل ¤اب يف هاذ الفاجعة، ¤اب غياب Öبري ٔ�وال، ¤اب Rر]ة 

وز�ر التجهزي �ٔن لك فاSل حكويم، اح\ا ما كنو¹وش هاذ السؤال �لس?يد 
بو³دو، بل ك½ساءلو احلكومة لكها حول غياب اسرتاتيجية حقOقOة �لتعامل مع 

.هاذ الكوارث، ٔ�وال
  

7نيا، هاذ احلكومة مل تعط احلجم احلقOقي د|ل هاذ الاكرثة، ومل تعط اRرس 
احلقOقي لٔ¼شøاص ا�يل ÞسyÑوا يف هاذ النوع من الكوارث �ٔو Þساهلوا ¦ش ميكن 

  .ل¼ٓخر�ن �كونوا Sربة
  .شكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس?يد الوز�ر يف ٕاطار الرد

        ::::الس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Lس�Oك
�ٔوال، نيابة عن لك الزمالء الوزراء ا�يل هام ¦لعكس، ميكن يل نقول لمك �ٔوال 

Öيøربوا بعدا، هاذو Öيقوموا ¦Rور د|هلم، ) la météo(هاذوك الناس د|ل 
التجهزي Öيتابعوا احلرÖية د|ل الطرق، وزارة اRاoلية مركز| وحمليا، ٔ�} نقول لمك ٔ�} 

وز�ر وز�ر الصÃة نفس القضية، . خشصيا مجيع العامل والوالة اتصلت هبم
 24إالساكن نفس القضية، Jٔنه اكن وز�ر اRاoلية، ودر} جلنة مركزية ك�ش?تغل 

  .ساSة وجلان حملية 24ساSة Sىل 
من ذ¶، من بعد ابدينا ك½ش?تغلو Sىل مس?توى النقل العمويم، و�ٔعتقد �ٔكرث 

لكيش قام ¦Rور د|لو، ولكن، س?يدي، �ٔ} نقول ¶ راه ا̧ن ميكن ٔ�بناء املنطقة، 
معذرة ٕاىل ما اعرف�ش، ابغيتك Þشوف واش اك�ن ٕاماكنية ٔ�نك تقرب لهذاك 

ت، Rر]ة ٔ�ن كنا الواد؟ اك�ن ٕاماكنية، �ٔ} امشLت ونقول ¶ ختلعت ملا شف
ك½شوفوه من بعيد، والساكن Öيقول ¶ | ودي هذا يشء مفاجئ وخOايل، 
فyالتايل �ٔكرث من ذ¶، وS�ٔلن عن ذ¶ وز�ر اRاoلية ووز�ر الصÃة، امشاو 
املروحOات، ما قدوش ðش?تغلوا يف وا³د العدد د|ل املناطق، ما قدوش 

س د|ل وارزازات ٔ�} كنت Sىل ðش?تغلوا، احلاò د|ل اجلو ³اò مر�كة، حىت النا
اتصال مع وا³د العدد د|ل الربملانيني والسلطة، تيقول ¶ | ودي هاذ اجلو 
والر|ح واJٔمطار Rر]ة �ٔنه ¦يق حلد الساSة يف بعض املناطق و]د} صعوبة يف 

  . الوصول ٕاEهيا، بطبيعة احلال ¤½س?تعملو لك اJٓليات
ٔ�} عندي جتربة يف الغرب،  ومع ذ¶ كنقول مkفق معك اجلLش يتدoل،

Öيفاش اكن امجليع يتدoل، اKمتع املدين، لك اRوò تتعبgٔ، لكن مkفق معك ومkفق 
مع اJٔس?تاذ ٔ�نه بعدا نعاجلو هاذ إالشاكلية، ند�رو �ر}مج اس?تع¡ايل، ند�رو حبث 
ما اك�ن ¦س، وٕاذا يش وا³د قرص يف واجyه، ما ميك½ش ٔ�ن الناس Öميوتوا ونغضو 

  .بد يتحمل املسؤولية حىت لو اكن وز�رإاىل يش وا³د قرص ال، الطرف
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسةالس?يد رئLس اجللسة
  .شكرا الس?يد الوز�ر، وشكرا ملسامهتمك مجيعا

.و�ٔرفع اجللسةو�ٔرفع اجللسةو�ٔرفع اجللسةو�ٔرفع اجللسة
  


